
 
 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

 

RENAN GRIGOLETTO 

 

Avaliação da concentração intra-articular de gentamicina, associada ou 

não ao DMSO, administrada por perfusão regional intravenosa em 

membro de equinos sadios. 

 

 

 

 

 

Pirassununga 

2015 

 



 
 

RENAN GRIGOLETTO 

 

Avaliação da concentração intra-articular de gentamicina, associada ou 

não ao DMSO, administrada por perfusão regional intravenosa em 

membro de equinos sadios. 

Versão corrigida 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, 

como parte dos requisitos para a obtenção do título de 

Mestre em ciências pelo programa de pós-graduação 

em Biociência Animal. 

Área de Concentração: Biociência Animal. 

Orientadora: Profa. Dra. Daniele dos Santos Martins 

Pirassununga 

2015 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
 

Serviço de Biblioteca e Informação da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo 
 

 
 

“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – o autor” 
 

 
 
 Grigoletto, Renan 
G857a  Avaliação da concentração intra-articular de  
         gentamicina, associada ou não ao DMSO, administrada por  
         perfusão regional intravenosa em membro de equinos  
         sadios / Renan Grigoletto. –- Pirassununga, 2015. 
  75 f. 
  Dissertação (Mestrado) -- Faculdade de Zootecnia e  
 Engenharia de Alimentos – Universidade de São Paulo. 
  Departamento de Medicina Veterinária. 
  Área de Concentração: Biociência Animal. 
  Orientadora: Profa. Dra. Daniele dos Santos Martins. 
 
 
  1. Antibiose 2. Antimicrobianos 3. Cavalos  
         4. Concentração 5. Fluido sinovial. I. Título. 



 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Nome: GRIGOLETTO, Renan 

Título: Avaliação da concentração intra-articular de gentamicina, associada ou não 

ao DMSO, administrada por perfusão regional intravenosa em membro de equinos 

sadios. 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, 

como parte dos requisitos para a obtenção do título de 

Mestre em ciências pelo programa de pós-graduação 

em Biociência Animal. 

Data: ____/_____/ 2015. 

Banca Examinadora. 

Profa. Dra.________________________________ Instituição:_________________________ 

Assinatura:_______________________________ Julgamento:_______________________ 

Profa. Dra.________________________________ Instituição:_________________________ 

Assinatura:_______________________________ Julgamento:_______________________ 

Prof. Dr.________________________________ Instituição:_________________________ 

Assinatura:_______________________________ Julgamento:_______________________ 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus, Nossa Senhora Aparecida e a São Bento. 

Aos meus Pais Luiz Renato e Angela Grigoletto, pelo apoio incondicional e pelos valores 

que me ensinaram. Agradeço a minha irmã Laís, pela ajuda, por sacrificar seu tempo, e 

seus afazeres para me ajudar a concluir mais essa etapa. 

À minha querida namorada Carolina Torales Lorencetti, por todo o amor e apoio, pelas 

cobranças, por nunca me deixar desistir e me ensinar a vencer as barreiras.  

Agradeço de coração a Professora Dra. Daniele dos Santos Martins, pela orientação, 

incentivo e apoio. 

À Professora Dra.Renata Gebara Sampaio Dória, por sua inestimável ajuda, desde os 

princípios, serei eternamente grato, foi uma honra trabalhar com a senhora. 

A todos os alunos e funcionários que me ajudaram, durante todo o projeto, em especial ao 

Sr. Neimar dos Santos, que foi e é peça fundamental para o desenvolvimento de todas as 

atividades da Unidade Didático Clínico Hospital, a ele todo o meu respeito. 

Aos meus amigos de pós-graduação, em especial aos, meus colegas de sala, Dr. Paulo 

Fantinato-Neto, Msc. Thais Feres Bressan, André Nicolai, Wiliam Leal, Shayne Bizetto e 

Bárbara Ferrari, por todo o companheirismo, pelas risadas e pelos trabalhos realizados em 

conjunto. 

Em especial aos cavalos, não só aqueles utilizados em meu projeto, mas todos os cavalos 

com os quais tive contato, os cavalos que terei contato, e os cavalos do mundo. Sou grato 

por ter a oportunidade de conviver com seres tão honrados e dignos. 

 

 

 



 
 

RESUMO 

GRIGOLETTO, R. Avaliação da concentração intra-articular de gentamicina, 
associada ou não ao DMSO, administrada por perfusão regional intravenosa 
em membro de equinos sadios. 2015. 69f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Universidade de São Paulo, Pirassununga, 
2015. 
 

Dentre as afecções que acometem as articulações dos equinos, a artrite séptica é a 
mais grave observada. A técnica da perfusão regional é um método 
comprovadamente eficiente para o tratamento de equinos acometidos por infecções 
sinoviais. O dimetilsulfóxido (DMSO) é um líquido orgânico, que possui a capacidade 
de penetrar, com extrema facilidade, em órgãos, tecidos e membranas celulares e 
intracelulares. Neste estudo, objetivou-se avaliar a concentração intra-articular da 
gentamicina administrada por perfusão regional intravenosa (PRI), associada ou não 
ao DMSO, bem como avaliar a influência do volume total perfundido o período de 
tempo onde a concentração inibitória mínima (CIM) foi mais eficiente e se a 
associação com o DMSO aumentou a CIM no líquido sinovial. Os animais foram 
distribuídos em quatro grupos experimentais, cada grupo recebeu gentamicina 6,6 
mg/kg por PRI, o volume a ser administrado, após o cálculo da quantidade de 
gentamicina acrescida ou não de DMSO, era completado com solução de ringer com 
lactato estéril até o volume de 60mL nos grupos G60 e GD60, e até 250mL para os 
grupos G250 e GD250. As colheitas de líquido sinovial foram realizadas antes do 
inicio do experimento (T0), imediatamente depois da retirada do torniquete (T1) e 
após 4 (T2), 8 (T3), 12 (T4), 16 (T5) e 24 (T6) horas. O método para doseamento 
das concentrações de gentamicina empregado foi o de difusão em ágar. 
Destacamos que as concentrações de gentamicina no líquido sinovial na dose de 
6.6.mg/Kg podem ser consideradas como adequadas, num período de até 24 horas 
após a administração. Nossos resultados apontam que o volume de 60 mL, pode ser 
considerado como o volume ideal de perfusão, bem como a associação do DMSO 
aumentou as concentrações de gentamicina (µg/mL) na articulação dos equinos e 
possivelmente reduziu a formação de edemas e aumentos de volume locais. 
 
Palavras-chave: Antibiose, antimicrobianos, cavalos, concentração, fluido sinovial. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

GRIGOLETTO, R. Evaluation of intra -articular concentration of gentamicin,with 
or without the DMSO given by intravenous regional perfusion in member of 
healthy horses. 2015. 69f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos. Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2015. 
 

Among the diseases that affect the joints of horses, septic arthritis is the most serious 
observed. The regional perfusion technique is a well proven method for the treatment 
of horses affected by synovial infections. Dimethylsulfoxide (DMSO) is an organic 
liquid that has the ability to penetrate, with extreme ease on organs, tissues and 
cellular and intracellular membranes. This study aimed to evaluate the intra-articular 
concentration of gentamicin administered by intravenous regional perfusion (PRI), 
associated or not with DMSO, and assess the influence of the total volume infused 
the time period in which the minimum inhibitory concentration (MIC) It was more 
efficient and the association with DMSO increased the CIM in the synovial fluid. The 
animals were divided into four groups, each group received 6.6 mg gentamicin / kg 
per PRI, the volume to be administered, after calculating the amount of gentamicin 
plus or absence of DMSO was completed with Ringer's lactate solution with sterile 
until the volume in 60mL groups G60 and GD60, and up to 250 mL and G250 GD250 
groups. The synovial fluid samples were collected before the start of the experiment 
(T0), immediately after removal of the tourniquet (T1) and after 4 (T2), 8 (T3), 12 
(T4), 16 (T5) and 24 (T6) hours. The method for determination of gentamicin 
concentrations was employed the agar diffusion. We emphasize that the gentamicin 
concentrations in synovial fluid in 6.6.mg/Kg dose may be considered suitable, a 
period of up to 24 hours after administration. Our results indicate that the volume of 
60 ml, can be considered as the ideal volume of the infusion, as well as the 
association of DMSO increased the gentamicin concentrations (ug / ml) in the joint of 
horses and possibly reduced edema formation and increases local volume. 
 
Keywords: Antibiosis, antibiotics, horses, concentration, synovial fluid. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre as afecções que acometem as articulações dos equinos, a artrite 

séptica é a mais grave observada. Ela pode resultar em uma rápida destruição da 

cartilagem articular e, quando na presença conjunta de osteomielite, pode haver 

uma perda irreversível da superfície articular, sendo considerada como uma afecção 

potencialmente gravíssima, com uma taxa de mortalidade estimada entre 15% a 

50% dos casos (LLOYD, 1990). 

A administração de fármacos antimicrobianos pela via sistêmica é um meio 

pouco efetivo para a eliminação dos processos infecciosos, devido ao pobre 

suprimento sanguíneo da porção distal dos membros e, que tende a piorar após 

lesão nessas regiões (WHITEHAIR et al., 1992). A técnica da Perfusão Regional 

(PR) é um método comprovadamente eficiente para o tratamento de equinos 

acometidos por infecções sinoviais e que reduz significativamente a mortalidade e 

morbidade (RUBIO-MARTINEZ & CRUZ 2006). 

A PR é uma técnica que consiste na infusão de uma substância em uma 

região do organismo isolada vascularmente da circulação sistêmica (MARTÍNEZ, 

2004; MARTÍNEZ & CRUZ, 2006). Surgiu com Bier e colaboradores, em 1908, e 

consiste na aplicação regionalizada de um fármaco ou medicamento restringindo-o, 

temporariamente, a sua absorção sistêmica. Em 1990, Dietz e Kehnscherper 

descreveram pela primeira vez, nos equinos, a técnica de perfusão regional do 

membro com antibióticos. 

Com a PR, o antibiótico alcança os tecidos, mediante difusão, a partir do 

compartimento ou leito vascular próximo. As altas concentrações de antibiótico no 

sistema vascular e a pressurização do mesmo geram uma gradiente de 

concentração muito elevado entre o espaço intravascular e os tecidos, o que 

maximiza o processo de difusão a todas as estruturas adjacentes (líquido sinovial, 

tecidos moles e osso), principalmente aquelas pouco vascularizadas como tecido 

cartilaginoso, ligamentos e cápsulas, onde os patógenos se encontram protegidos 

(FINSTERBUSCH & WEINBERG, 1972; PARRA-SANCHEZ et al., 2006; ERRICO et 

al., 2008; GILLIAM et al., 2008).  
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O dimetilsulfóxido (DMSO) é um líquido orgânico, que possui a capacidade de 

penetrar, com extrema facilidade, em órgãos, tecidos e membranas, inclusive 

celulares e intracelulares (MELO et al., 2008). Devido a esta intensa capacidade de 

penetração muitas substâncias quando associadas ao DMSO podem ser carreadas 

através de membranas (CIMETTI et al., 2004).  

Sendo assim a utilização do DMSO, associado à gentamicina, administrado 

pela PR, visa aumentar a concentração intra-articular e a difusão do fármaco pelos 

tecidos distais do membro acometido do equino em questão, ampliando o efeito do 

antibiótico, reduzindo o tempo de tratamento, com minimizando efeitos sistêmicos 

adversos.  

Mesmo sendo uma técnica bastante antiga (FISTERBUSH & WEINBERG, 

1972), a PR ainda apresenta algumas dúvidas e questionamentos quanto à 

dosagem, volume e intervalos de aplicação a serem utilizados. A partir destes 

dados, objetivou-se com o presente estudo avaliar a concentração intra-articular da 

gentamicina, diretamente relacionada ao tempo de administração, associada ou não 

ao DMSO, bem como avaliar a influência do volume perfundido e qual o período de 

tempo efetivo da concentração máxima. 

  

2.  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Perfusão Regional de Antimicrobianos 

 

A perfusão regional (PR) pode aumentar a concentração de fármacos nos 

tecidos, e seu uso tem sido descrito em muitas espécies, incluindo os equinos 

(FINSTERBUSH & WEINBURG, 1972; WHITEHAIR et al., 1992). Muitos autores 

descrevem a PR como um adjuvante à administração sistêmica de antibióticos 

(RUBIO-MARTINEZ & CRUZ, 2006). Em estudo clínico retrospectivo desenvolvido 

por Kelmer et al. (2012a), foi demonstrado que a PR, como única modalidade 

terapêutica, pode ser eficiente para o tratamento de infecções nos espaços 

articulares.  

Essa modalidade terapêutica é indicada para o tratamento das infecções 

ósseas, articulares, tendíneas e de tecidos moles da porção distal dos membros, 

abaixo ou a altura do rádio, carpo ou tarso (WHITEHAIR et al., 1992a; KRAMER, 

2006; RUBIO-MARTÍNEZ & CRUZ, 2006; KRAUS, 2006) e articulação tibiotársica 

(SCHEUCH et al., 2002; RODRIGUES et al., 2010). Também tem sido reportada sua 
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utilização para o tratamento de tenossinovite séptica, osteomielite, laminite, bursite 

do navicular, artrite, osteíte, fisíte, infecção da terceira falange, osso navicular e 

bainhas dos tendões (SANTSCHI et al., 1998; PALMER & HOGAN, 1999; RUBIO-

MARTÍNEZ & CRUZ, 2006). Pode também ser utilizada previamente a 

procedimentos cirúrgicos longos, visando à prevenção de infecções (WHITEHAIR et 

al., 1992b) e no tratamento de feridas que cicatrizarão por segunda intenção (PILLE 

et al., 2005). 

A perfusão regional baseia-se na administração intravenosa ou pela via 

intraóssea de um antimicrobiano (RUBIO-MARTÍNEZ & CRUZ, 2006). Este por sua 

vez, devido à pressão e difusão retrógrada, perfunde e distende a vascularização 

venosa, difundindo-se para os tecidos adjacentes (tecidos moles, ossos e líquido 

sinovial), incluindo aqueles pobremente vascularizados, através do aumento da 

pressão hidrostática nos capilares e pela difusão através do gradiente de 

concentração (WHITEHAIR et al., 1992a; SANTSCHI et al., 1998; BUTT et al., 2001; 

ORSINI et al., 2004; KRAMER, 2006; RUBIO-MARTÍNEZ e CRUZ, 2006). Especula-

se também, que o aumento na pressão hidrostática alcançada durante a perfusão 

regional pode resultar numa melhor perfusão de capilares obstruídos por debris ou 

fibrinas (KRAMER, 2006). 

Palmer e Hogan (1999) utilizaram a xenoradiografia e a aplicação de um 

contraste em um vaso, para demonstrar que havia perfusão completa de todo o 

sistema vascular do digito, distal ao torniquete, após alguns segundos da aplicação 

e que após 30 minutos observou-se pouco contraste presente nos espaços 

vasculares e que o mesmo se acumulava nos tecidos moles do digito. Após 15 

minutos da retirada do torniquete o contraste continuava presente nos tecidos, já 

não sendo mais visível nos vasos. 

A técnica da perfusão regional consiste na administração de soluções com 

antibióticos no sistema vascular em uma porção do membro selecionada, que é 

isolada da circulação sistêmica por meio da aplicação controlada de um torniquete 

(RUBIO-MARTÍNEZ & CRUZ, 2006). Após a aplicação do torniquete, a solução com 

o antibiótico é injetada, na porção isolada da vascularização sistêmica. Ambas as 

vias (intravenosa ou intraóssea) podem ser utilizadas, com resultados similares 

(BUTT et al., 2001; RUBIO-MARTÍNEZ, LÓPEZ-SANROMÁN & CRUZ, 2005). 

A efetividade do torniquete é determinada pela pressão e largura do mesmo, 

características do paciente, local e via de infusão, volume a ser perfundido e sangria 
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prévia á perfusão (MURPHEY et al., 1999; BUTT et al., 2001; RUBIO-MARTÍNEZ & 

CRUZ, 2006).  

O torniquete pneumático consegue manter a mesma pressão em cavalos 

diferentes, o que é difícil de conseguir com os torniquetes de borracha (GRICE et al., 

1986). E também evita que a droga administrada vaze para a circulação sistêmica 

(PILLE et al., 2005). 

 A perfusão regional com antimicrobianos pode ser realizada de duas formas, 

principalmente, através da aplicação intravenosa, intraóssea ou intramedular 

(RUBIO-MARTÍNEZ & CRUZ, 2006). Perfusões administradas pela via intraóssea 

podem ser vantajosas para tratar animais com infecções crônicas, porque o mesmo 

acesso pode ser utilizado para múltiplas perfusões, entretanto, o procedimento é 

mais invasivo e requer equipamentos especializados, além de o aumento da pressão 

intraóssea causar desconforto nos pacientes (SCHEUCH et al., 2002). 

 

2.2. Perfusão Regional Intravenosa (PRI) 

 

 A PRI pode ser realizada com o animal em posição quadrupedal ou sob 

anestesia geral, está ultima permite que o cirurgião fique mais seguro e possa 

trabalhar de maneira mais confortável. Todavia, pode ser mais custoso expor o 

animal aos riscos inerentes à anestesia geral (RUBIO-MARTÍNEZ & CRUZ, 2006). 

Para o procedimento, é utilizado um cateter ou escalpe 18 a 20 gauge (G) 

para equinos adultos, e 22G para potros, sendo este colocado em qualquer veia 

superficial acessível nas proximidades da lesão. O fluxo venoso é ocluído dorsal à 

lesão, e então o fármaco selecionado é diluído em solução salina e é injetado 

lentamente (SANTSCHI et al., 1998). Para o tratamento de condições sépticas 

envolvendo as articulações metacarpo e metatarsofalangeana, a veia digital palmar 

é recomendada (PALMER & HOGAN, 1999; SCHEUCH et al., 2002). 

Estudos que investigaram a farmacocinética de drogas administradas por PR, 

demonstraram que a utilização da veia digital palmar (DP) é um meio eficiente para 

a distribuição de drogas antimicrobianas no membro (MURPHEY, et al., 1999; BUTT 

et al. 2001; WERNER et al., 2003; RUBIO-MARTINEZ, et al., 2005; PARA-

SANCHEZ et al., 2006; ERRICO, et al., 2008). No entanto, múltiplas perfusões 

regionais são necessárias para resolver infecções persistentes e o encerramento 

prematuro da PR costuma ocorrer devido à perda do acesso venoso a veia DP 
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(BUTT, et al., 2001; SCHEUCH et al., 2002; MATTSON et al., 2004). Assim, as 

veias, cefálica e safena foram avaliadas, experimental e clinicamente, e provaram 

ser uma alternativa eficiente para a realização da PR (KELMER, et al. 2009,2012a, 

b). Estudos investigando a disposição farmacocinética das drogas administradas por 

PR em estruturas sinoviais da porção distal do membro equino, utilizando veias mais 

proximais, ainda são poucos e têm avaliado somente a concentração de amicacina 

(LEVINE, et al., 2010; KELMER, et al., 2012b). 

 

2.3. Administração de Fármacos pela via Intra-Articular (IA). 

 

A administração de fármacos, pela via Intra-articular no tratamento de 

doenças articulares, permite depositar as drogas, direto no alvo, ou seja, direto nos 

tecidos afetados com mínima exposição sistêmica, o melhor uso clínico desta 

técnica é observado em equinos visto que as articulações são de fácil acesso, 

devido à facilidade de acesso as articulações e a alta prevalência de doenças 

articulares nos animais de trabalho (STEEL et al., 2006; BROSTER et al., 2009). 

Injeções de medicamentos diretamente na cavidade articular são utilizadas 

com frequência, no entanto a melhora clinica é muitas vezes transitória, porque 

essas drogas deixam o espaço articular e atingem o restante do corpo com certa 

rapidez (EDWARDS, 2011). 

Dentre os animais domésticos, os cavalos são os únicos onde as drogas 

podem ser injetadas facilmente e de forma confiável na articulação afetada, 

geralmente sem a necessidade de contenção química (EDWARDS, 2011). A 

introdução de bactérias no espaço articular é sempre uma preocupação (LAPOINTE 

et al., 1992; TSUMURA et al., 2005), a membrana sinovial é altamente reativa e 

respostas inflamatórias para as substâncias relativamente inofensivas podem 

ocorrer após a IA e causar claudicação (WAGNER et al.,1982; POPOT et al., 2004). 

Porém as questões citadas podem e devem ser evitadas. A principal causa de 

falha pela administração intra-articular, ocorre devido ao rápido efluxo das drogas 

pela cavidade articular após a instilação (AYRAL, 2001). Esta limitação decorre do 

fato de que a cavidade articular não é uma cavidade isolada do todo (o aspecto 

macroscópico da cavidade articular como um compartimento anatômico pode levar à 

suposição de que a droga administrada permanece confinada), mas está em 

equilíbrio direto com a circulação (SCHURMAN & KAJIYAMA, 1985).  
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2.4. Volume de Perfusão versus Intervalos de Aplicação. 

 

A PRI da região distal dos membros de equinos vem sendo realizada com 

volumes de perfusão que compreendem de 20 mL (MURPHEY et al., 1999; 

PALMER et al., 1999) a 250 mL (CIMETTI et al., 2004), com 60 mL sendo a escolha 

ideal para muitos autores (WHITEHAIR et al., 1992; ALKABES et al., 2011; 

MURPHEY et al., 1999; ERRICO et al., 2006; PARRA-SANCHEZ et al., 2006; 

SCHEUCH et al., 2002). 

Normalmente, volumes de 20 mL podem ser adequados para perfusão do 

dígito, já volumes de até 60 mL são utilizados para a perfusão de regiões como o 

carpo ou tarso e para perfusão intraóssea (BUTT et al., 2001; SCHEUCH et al., 

2002; MATTSON et al., 2004; ORSINI et al., 2004; RUBIO-MARTÍNEZ & CRUZ, 

2006). Os volumes determinados de acordo com o peso dos animais parecem ser 

mais adequados, quando comparados àqueles que utilizam um volume único para 

todos os pacientes (MATTSON et al., 2004; RUBIO-MARTÍNEZ & CRUZ, 2006).  

 O volume de perfusão ideal é desconhecido (RUBIO-MARTINEZ & CRUZ, 

2006). Alguns autores sugerem que um volume maior de perfusão, aumenta a 

pressão intravascular e subsequentemente melhor difusão da droga aos tecidos 

adjacentes (RUBIO-MARTINEZ & CRUZ, 2006; HYDE et al., 2013). Entretanto, 

também é possível que esse grande volume, cause excesso de pressão 

intravascular que pode ultrapassar a pressão efetiva criada pelo torniquete, 

resultando em extravasamento do perfundido abaixo do torniquete (GRICE et al., 

1986; HYDE et al., 2013), ou extravasamento no local da injeção (PARRA-

SANCHEZ et al., 2006). 

Em um estudo conduzido por Hyde et al. (2013) com 3 grupos, 1 grupo 

recebeu o volume de 10mL, outro grupo 30 mL e outro recebeu 60mL, os volumes 

perfundidos, não afetaram significativamente a concentração de gentamicina no 

liquido sinovial, após a PRI. O menor volume perfundido (10 mL) atingiu a maior 

concentração de gentamicina no fluido sinovial, entretanto não foi constatada 

diferença estatística, mas uma tendência foi observada para altas concentrações de 

antibióticos no liquido sinovial com menor volume de perfusão. 

Este achado sugere que a difusão por um gradiente de concentração pode 

ser tão ou mais importante do que a distensão venosa na disseminação de um 
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antibiótico durante a PRI (RUBIO-MARTINEZ & CRUZ, 2006). A desvantagem para 

a utilização de grandes volumes de perfusão inclui a força necessária para 

administrar a solução frente à alta pressão intravascular. Recomenda-se uma taxa 

constante de injeção durante a PRI, bem como um maior tempo de administração, 

devido ao risco de extravasamento perivascular (PARRA-SANCHEZ et al., 2006; 

GRICE et al., 1986).  

Segundo Kelmer (2009), quando a injuria é recente e a infecção ainda não 

está totalmente estabelecida, a utilização de uma a três perfusões com intervalos de 

14 horas, são suficientes para erradicar infecções. Contudo, quando na presença de 

infecções sinoviais já estabelecidas, muitas perfusões são necessárias, para a 

resolução (CIMETTI et al., 2004), e elas passam a ser progressivamente, mais 

difíceis de se realizar, devido aos repetitivos traumas aos vasos (BUTT et al., 2001).  

Na prática, a perfusão regional é normalmente realizada uma vez ao dia ou a 

cada 2 ou 3 dias, de acordo com a necessidade (RUBIO-MARTINEZ & CRUZ, 

2006). Nos casos crônicos, de artrite séptica ou osteomielíte, duas ou mais 

perfusões, lavagens e debridamento cirúrgicos se tornam necessários, para o 

combate das infecções (WHITEHAIR et al., 1992c). Muitos autores descrevem a PR 

como um adjuvante a administração sistêmica, de antibióticos (RUBIO-MARTINEZ & 

CRUZ, 2006). 

 

2.5. Escolha do Antimicrobiano 

 

A droga antimicrobiana bactericida mais comum utilizada para tratar cavalos 

com infecções causadas por bactérias gram-negativas são as fluoroquinolonas e os 

aminoglicosídeos. O aminoglicosídeo mais comumente administrado, em equinos 

adultos, é a gentamicina, mas a amicacina, estreptomicina, tobramicina ou 

neomicina, também são utilizadas (PINTO et al., 2011). 

Os antimicrobianos sistêmicos utilizados de forma isolada são muitas vezes 

ineficazes no tratamento de cavalos com osteomielíte grave ou crônica e também 

em infecções sinoviais (BAXTER, 1996; GOODRICH & NIXON, 2004). Em 

articulações ou ossos, fatores como, mudanças no pH, fluxo sanguíneo, obstruções 

de capilares por fibrina e/ou debris podem prejudicar a difusão de antibióticos e, a 
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administração sistêmica pode não atingir distribuição ideal (LLOYD  et al., 1990; 

WERNER et al., 2003). 

A nefrotoxicidade é considerada um fator limitante ao uso dos 

aminoglicosídeos em cavalos (SÁNCHEZ-ALCARAZ et al., 1998; NEWMAN et al., 

2013). A toxicidade renal, da gentamicina está ligada ao seu acúmulo nos túbulos 

proximais e é caracterizada por um leve aumento nos níveis de creatinina, 

acompanhado de função renal prejudicada, em casos onde terapias prolongadas 

são necessárias (VAN DER HARST et al., 2005). 

Os aminoglicosídeos são nefrotóxicos porque uma pequena porção da dose 

administrada (~5%) permanece retida nas células epiteliais que recobrem os 

segmentos S1 e S2 dos túbulos proximais (VANDEWALLE et al., 1981; MINGEOT-

LECLERCQ & TULKENS, 1999) após a filtração glomerular (FABRE et al., 1976; 

MINGEOT-LECLERCQ & TULKENS, 1999). O aminoglicosídeo acumulado nessas 

células está localizado principalmente nos vacúolos lisossomais e endossomais 

(SANDOVAL et al., 1998; SILVERBLATT & KUEHN., 1979), mas também estão 

localizados nos complexos de Golgi (SANDOVAL et al., 1998) provocando uma série 

de alterações morfológicas e funcionais de gravidade crescente (MINGEOT-

LECLERCQ & TULKENS, 1999). 

O sucesso terapêutico dos aminoglicosídeos está associado em grande parte 

à concentração plasmática máxima (Cmáx.), 8 a 10 vezes maior que a concentração 

inibitória mínima (CIM) da bactéria combatida (Cmáx: CIM) (DEZIEL-EVANS et al., 

1986; NEWMAN et al., 2013). 

Múltiplos fatores reduzem a eficiência dos antibióticos administrados 

sistemicamente (BERTONE & McILWRAITH, 1986). O “efeito do inóculo” descreve o 

fenômeno no qual, a presença de uma alta concentração de bactérias na cavidade 

sinovial reduz significantemente a atividade do antibiótico. Esse efeito foi 

documentado para a gentamicina (FRY et al., 1985). A acidez do líquido sinovial 

infectado também contribui para o efeito, e um aumento de 13 vezes na 

concentração inibitória mínima da gentamicina contra E.coli foi observada com uma 

diminuição do pH de 7,0 para 6,0 (STOVER & POOL, 1985). Como resultado 

concentrações mais altas de gentamicina são requeridas para superar a infecção in 

vivo do que os valores da CIM estabelecidos em modelos in vitro. 
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2.6. Gentamicina 

 

A gentamicina é um aminoglicosídeo muito utilizado na medicina equina, por 

seu efeito bactericida contra as gram-negativas e do gênero Staphylococcus (VAN 

DER HAST et al., 2005). Produzida a partir de actinomicetos do gênero 

Micromonospora purpúrea. Tiveram cinco componentes isolados, as três frações 

mais importantes de gentamicina, C1, C1a e C2, presentes em quantidades 

aproximadamente iguais, e os dois componentes menores, chamados de C2a e C2b, 

que juntos representam cerca de 4% da composição da gentamicina (GETEK et al., 

1983). 

A gentamicina inibe a síntese proteica, ligando-se irreversivelmente à 

subunidade 30S do ribossoma bacteriano, que interfere com os vários mecanismos 

do processo de inibição da tradução do mRNA e consequentemente, na síntese de 

proteínas (CHAMBERS, 2010). Este antimicrobiano, assim como todos os 

aminoglicosídeos, possui ação bactericida do tipo dose dependente (GODBER et al., 

1995; JACKSON et al., 1990), e a resposta clinica ao tratamento está intimamente 

ligada a relação entre o pico médio de concentração do aminoglicosídeo e a 

concentração mínima do fármaco, que irá inibir o crescimento do agente patogênico 

bacteriano (MOORE, 1987).  A Concentração Inibitória Mínima (CIM) da gentamicina 

para muitos patógenos comuns aos equinos está na faixa entre 2 e 4 μg/ml (LLOYD 

et al., 1988; SOJKA et al., 1986; LESCUN et al., 2000). Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli e Pseudomonas Aeruginosas são comumente isoladas em cavalos 

com artrite séptica (SCHENEIDER et al., 1992), e a CIM da gentamicina contra 

esses organismos é de 0.8, 6.3 e 8.0 µg/mL respectivamente (GILMAN et al., 1985) 

Acreditava-se que a injeção intra-articular de gentamicina (pH 3,6) poderia 

causar uma sinovite química (KOCH, 1979, LEITCH, 1979, McILWRAITH, 1983), e a 

droga não era recomendada. Em estudos recentes, com cavalos sadios, o uso 

combinado de doses de gentamicina, pela via intravenosa e intra-articular produziu 

concentrações de 10 a 100 vezes maiores no líquido sinovial do que pela via 

intravenosa utilizada de forma isolada, e os níveis se mantiveram altos por pelo 

menos 24 horas (KENT-LLOYD et al., 1988). A sinovite induzida pela injeção intra-

articular de gentamicina se apresentou como sendo leve e se resolvendo em até 7 

dias (STOVER & POOL, 1985). 
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2.7. Dimetilsulfóxido 

 

O dimetilsulfóxido (DMSO) é um líquido orgânico, límpido, incolor, 

ligeiramente oleoso, cuja molécula, C2H6SO, é anfipática com grande domínio polar 

e a presença de dois grupos metil, apolares, o que resulta em solubilidade tanto em 

meio aquoso como em meio orgânico, possuindo a capacidade de penetrar, com 

extrema facilidade, em órgãos, tecidos e membranas, inclusive intracelulares, o que 

se deve essencialmente a esta sua natureza polar, ao pequeno tamanho de sua 

molécula e à sua compactada estrutura polimolecular (MELO et al., 2008). Devido a 

esta intensa capacidade de penetração, muitas substâncias quando associadas ao 

DMSO podem ser carreadas através de membranas (CIMETTI et al., 2004). 

A utilização do DMSO, associado aos diversos fármacos antimicrobianos, 

administrados pela PRI, visam aumentar a concentração intra-articular e a difusão 

do fármaco pelos tecidos distais do membro equino, ampliando o efeito do 

antibiótico, reduzindo o tempo de tratamento, com mínimos efeitos sistêmicos 

adversos (CIMETTI et al., 2004). 

A administração intra-articular (IA) de 2 ml de uma solução a 40% de DMSO 

associado ao Ringer com lactato, num total de três injeções, não apresentou sinais 

de degradação da cartilagem articular e alterações em glicosaminoglicanas (WELCH 

et al 1989). Estudos demonstram que o uso de várias concentrações de DMSO 

diluídos em fluídos poliônicos balanceados ajudou na redução do processo 

inflamatório na articulação. O DMSO associado aos fármacos antimicrobianos vem 

sendo utilizado em concentrações que variam de 5 a 40% em casos de artrites 

sépticas ou traumáticas. 

 

2.8. Método de Doseamento 

 

A determinação da gentamicina tem sido efetuada nas mais variadas 

matrizes, principalmente em amostras biológicas (LECÁROZ et al., 2006; STEAD & 

RICHARDS, 1996), formulações farmacêuticas (MEGOULAS & KOUPPARIS, 2004; 

RAMOS-FERNÁNDEZ et al., 2006) entre outros. No caso particular dos produtos 

farmacêuticos, este composto aparece sob a forma de sal, o sulfato de gentamicina. 

Com tudo, este antibiótico é constituído por uma mistura de vários componentes que 
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não possuem grupos cromóforos nem fluoróforos, o que dificulta a sua determinação 

direta, através de métodos colorimétricos, utilizados habitualmente na maioria das 

farmacopeias para controle e compostos farmacêuticos (SANTOS, 2008). 

Os ensaios biológicos são procedimentos destinados a avaliar a potência de 

princípios ativos utilizados, reagentes biológicos, tais como microorganismos, 

animais, fluidos e órgãos isolados de animais (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1988). 

Os métodos microbiológicos para determinação da potência dos antibióticos 

são indicados para substâncias, em que seu teor não pode ser determinado por 

métodos físico-químicos (PINTO et al., 2003). 

A atividade (potência) de antibióticos pode ser demonstrada mediante 

condições adequadas através de seu efeito inibitório sobre o crescimento 

microbiano. Uma redução na atividade antimicrobiana pode revelar alterações sutis, 

que não são demonstradas quando realizadas por métodos químicos (UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2006). 

 Os ensaios biológicos não requerem equipamentos especializados nem 

solventes de alta toxicidade (SILVEIRA&SCHAPOVAL, 2002). Os dois métodos 

biológicos mais utilizados para o doseamento de antibióticos são o método de 

difusão em ágar gel e o método turbidimétrico (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 

2006). 

O método de difusão em ágar gel depende da difusão do antibiótico através 

de uma camada de ágar gel solidificado, e esse antibiótico inibi o crescimento do 

microrganismo em uma área ou zona ao redor do reservatório contendo solução do 

antibiótico (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2006). Neste ensaio, correlaciona-

se o tamanho da zona de inibição com a dose da substância ensaiada. Este é o 

método mais amplamente utilizado para determinação da atividade antimicrobiana 

dos antibióticos (PINTO et al., 2003). O método de difusão emprega meio de cultura 

sólido inoculado, distribuído em placas, em sistema de mono ou bicamada, através 

do qual a substância-teste se difunde. A solução-teste é aplicada sobre a superfície 

deste meio, em uma área restrita, e as placas são então incubadas: o crescimento 

do microrganismo ocorre respeitando, porém, áreas onde tenha ocorrido a difusão 

do antibiótico, gerando contraste e resultando na chamada zona de inibição 

decrescimento. Tal fenômeno origina toda a teoria que fundamenta o método de 

difusão (LOURENÇO, 2006). 

 



20 
 

3. OBJETIVOS  

Objetivo Geral: 

 

Avaliar a concentração de gentamicina intra-articular após a Perfusão regional 

intravenosa em diferentes volumes associado ou não ao DMSO em equinos sadios 

 

Objetivos Específicos: 

• Determinar pelo método de difusão em ágar, as concentrações de 

gentamicina em líquido sinovial de equinos, administrada por perfusão regional 

intravenosa, associada ou não ao DMSO;  

• Verificar se a associação de DMSO eleva a concentração intra-articular de 

gentamicina após a perfusão regional intravenosa. 

• Verificar se diferentes volumes de solução na perfusão regional intravenosa 

eleva a concentração intra-articular de gentamicina. 

• Verificar o volume de perfusão ideal para a técnica de perfusão regional 

intravenosa com antibióticos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido na Unidade Didático Clínico Hospitalar (UDCH) 

da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA), Universidade de São 

Paulo (USP), campus de Pirassununga-SP. Aprovado no comitê de ética para uso 

de animais (CEUA) da FZEA/USP sob o número 13.1.2181.74.0, no dia 20 de 

fevereiro de 2014. 

Foram utilizados vinte equinos, adultos, machos (n=5) e fêmeas (n=15), sem 

raça definida, considerados hígidos, após exames clínicos e laboratoriais, com peso 

corpóreo médio de 361kg (305 – 418 Kg), distribuídos em quatro grupos 

experimentais com 5 animais cada grupo. Os animais foram identificados e 

submetidos a coleta de sangue com tubo e agulha estéril1, hematológico e 

bioquímico sérico, para avaliação da função hepática, renal e muscular. Foram 

incluídos no experimento somente os animais que não apresentaram alterações nos 

exames previamente descritos. 

O volume de 4mL de sangue foi coletado através da punção da veia jugular, 

direita ou esquerda e o anticoagulante utilizado foi o EDTA 10%2. Para analise da 

série vermelha utilizou-se o método de diluição e contagem manual em câmara de 

Neubauer que foram examinadas em microscópio com aumento de 400x para 

contagem de hemácias e com aumento de 100x para contagem de leucócitos. 

Esfregaços de sangue foram preparados e corados pelo corante Wright ou por 

panótico rápido, para estudo dos elementos figurados do sangue. Em seguida, as 

preparações citoscópicas foram examinadas ao microscópio com aumento de 1000x 

(imersor) para diferenciação e contagem dos leucócitos. O volume globular foi 

avaliado pela técnica do microhematócrito.  

Para o exame de bioquímica sérica perfil hepático e renal, utilizamos as 

amostras do soro obtidas após sinérese de sangue coletado por punção das veias 

jugular direita ou esquerda. Alíquotas das amostras de soro foram processadas para 

determinação dos perfis renal e hepático. As amostras de sangue dos animais foram 

analisadas junto ao laboratório de Análises Clínicas do Departamento de Medicina 

Veterinária e Zootecnia na Unidade Didático Clínico Hospitalar FZEA-USP. 

Durante a fase pré-experimental, os animais permaneceram alojados em 
                                                
1 Agulhas e Adaptador Vacutainer® - BD Brasil – São Paulo/SP. 
2 Tubo Estéril Vacuette® - Greiner Bio-One – Kremsmünster/Austria. 
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piquetes por 20 dias, nas dependências da Universidade de São Paulo (USP), 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA), Campus de 

Pirassununga, mantidos em regime de alimentação à base capim (“coast-cross”), 

0,5% do peso corpóreo de ração peletizada (fornecida duas vezes ao dia), 

suplementação mineral e água ad libitum, para adaptação e condicionamento à 

rotina do experimento. 

 

4.1.1. Delineamento Experimental 

 

Durante todo o período experimental os animais, que não estavam sendo 

submetidos às coletas, foram alojados em cocheiras, próximas a sala onde as 

coletas eram realizadas. Esta uma sala climatizada a 23 °C, com dois troncos 

metálicos de contenção específicos para equinos. Com a intenção de evitar 

possíveis complicações e para proporcionar conforto e bem-estar, todos os animais 

dos grupos experimentais foram sedados com cloridrato de detomidina 10%3, na 

dose de 0,01mg/kg, por via intravenosa. 

Os animais foram distribuídos em quatro grupos experimentais: Grupo 

Gentamicina 60 (G60), Grupo Gentamicina 250 (G250), Grupo Gentamicina + DMSO 

60 (GD60), Grupo Gentamicina + DMSO 250 (GD250). Alguns grupos experimentais 

receberam gentamicina associada ao DMSO e outros grupos receberam apenas 

gentamicina. Todos os animais foram pesados e os pesos foram registrados, para 

em seguida ser calculado a dose (6.6mg/kg) de gentamicina, conforme apresentado 

na Tabela 1. O volume final a ser administrado, após o cálculo do volume de 

gentamicina acrescida ou não de DMSO, era completado até 60mL nos grupos G60 

e GD 60, e até 250mL para os grupos G250 e GD250 com solução de ringer com 

lactato estéril4. Os grupos GD60 e GD250 receberam uma solução a 10% de DMSO 

sendo 6.6mg/Kg de gentamicina mais 6mL ou 25mL de DMSO mais ringer com 

lactato até completar 60mL (GD60) ou 250mL (GD250), para os grupos G60 e GD 

60, aplicação da solução foi feita em ato contínuo com seringa estéril de 60 mL5. 

Nos grupos G250 e GD250, foram utilizadas bolsas comerciais de soro ringer com 

lactato e o volume referente à dose individual de cada animal foi retirada e, então, a 

                                                
3 Detomidin® - Syntec – Patrocínio Paulista/SP. 
4 Ringer com Lactato - Halixistar® - Goiânia – GO. 
5 BD Plastipak® com Luer Slip descartável sem agulha – BD Brasil, São Paulo/SP. 
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dose de gentamicina foi diluída, completando assim o volume de 250mL, os dados 

encontram-se dispostos na Tabela 3. 

Todos os equinos, de ambos grupos experimentais, tiveram um torniquete 

simples, de liga de Esmarch mantido por 35 minutos, posicionado no terço distal do 

rádio, aplicados por um único aplicador destro, que padronizou o número de 10 

voltas, em sentido horário, e fixou com ajuda de espadrapo6, com 10 cm de largura, 

duas voltas em sentido horário, suficientes para fixar o torniquete no lugar e manter 

a pressão necessária.  

As perfusões se deram por meio da venopunção da veia palmar medial com 

cateter 22G7, onde foram administradas as soluções previamente estabelecidas para 

cada grupo experimental (G60, G250, GD60 e GD250). A fim de evitar a perda 

sanguínea, um adaptador para cateteres do tipo PRN8 foi posicionado no canhão do 

cateter e, com auxílio de scalp nº219, conectado ao adaptador (Figura. 1) e a uma 

seringa de 60 mL, para os grupos experimentais G60 e GD60 e de uma bolsa de 

soro de 250 mL com equipo macro gotas para os grupos experimentais G250 e 

GD250. 

A velocidade de infusão foi padronizada de 5 minutos para os grupos 

experimentais G60 e GD60 e infusão de 10 minutos para os grupos G250 e GD250. 

Após o período de infusão, o sistema formado por scalp e seringa, ou scalp, equipo 

e bolsa, foram retirados. Permanecendo somente o torniquete, o cateter e o 

adaptador. 

Finalizado o período de garroteamento, as ataduras de Esmarch foram 

removidas, assim como os cateteres e  uma gaze estéril embebida em solução 

alcoólica de clorexidine (0,5%)10 foi aplicada compressão manual sobre o local da 

cateterização com a intenção de evitar possíveis hematomas e promover a 

hemostasia, e então as coletas foram iniciadas. 

 

 

 

                                                
6 Cremer® - Blumenau/SC. 
7 NIPRO® - Sorocaba/SP. 
8 Adaptador PRN BD® - BD Brasil, São Paulo/SP. 
9 Lamedid® - Xuyi Webster Medical – Jiangsu/China. 
10 Rioquimica – São José do Rio Preto/SP. 
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Tabela 1 – Relação dos animais submetidos à aplicação de gentamicina nos grupos 
G60, G250, GD60 e GD250. Peso, dose de gentamicina e volume infundido.  

 Animal Peso 

(Kg) 

Volume de 
gentamicina 

(mL) 

Volume 
de 

DMSO 
(mL) 

Volume 
final 
(mL) 

      

G60 A1 377 24,82  60 

A2 392 25,87  60 

A3 354 23,36  60 

A4 369 24,35  60 

A5 348 22,97  60 

      

G250 A6 390 25.74  250 

A7 381 25,15  250 

A8 418 27,59  250 

A9 398 26,27  250 

A10 365 24,09  250 

GD60 A11 305 20,13 3,98 60 

A12 325 21,45 3,85 60 

A13 400 26,40 3,36 60 

A14 315 20,79 3,92 60 

A15 350 23,10 3,69 60 

      

GD250 A16 340 22,40 22,76 250 

A17 370 24,42 25,60 250 

A18 357 23,56 22,64 250 

A19 348 22,97 22,70 250 

A20 319 21,05 22,89 250 

Fonte: Grigoletto (2015). 
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Figura 1 -  Sistema utilizado para a perfusão regional intravenosa. 

Fonte: Grigoletto (2015). 
 

4.1.2. Colheita do Líquido Sinovial 

 

Para colheita do líquido sinovial (LS), uma nova antissepsia foi realizada na 

articulação metacarpo falangeana do membro torácico direito com clorexidine 

degermante e alcoólico. Na sequência, um cateter descartável 22G foi introduzido 

através do ligamento sesamoideano colateral lateral (Figura.3). Após acesso à 
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articulação, uma seringa descartável de 5 ml, com bico “slip”11, foi acoplada ao 

canhão da agulha e 0,5 ml de líquido sinovial foi gentilmente aspirado. Após a 

colheita, o líquido sinovial foi armazenado em tubo estéril tipo criovac®, para análise 

da concentração de gentamicina no líquido sinovial por meio da difusão em gel ágar. 

As colheitas de líquido sinovial foram realizadas antes do inicio do 

experimento (T0 amostra controle), imediatamente depois da retirada do torniquete 

(T1) e após 4 (T4), 8 (T8), 12 (T12), 16 (T16) e 24 (T24) horas (Figura 2). O LS 

recém-colhido foi avaliado conforme a sua coloração (Tabela 1). 

Figura 2- Ordem das coletas, de acordo com os tempos. 

 

Fonte: Grigoletto (2015). 
 

Todas as amostras, foram conservadas inicialmente, por 5 minutos, a - 20°C e 

após este período foram estocadas a - 80°C para posteriormente serem enviadas ao 

laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP de São Paulo, 

onde foram conservadas novamente a - 20°C, e então descongeladas e analisadas. 

                                                
11 BD Plastipak® com Luer Slip descartável sem agulha – BD Brasil, São Paulo/SP. 
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Figura 3 - Punção para a coleta do líquido sinovial. 

Fonte: Grigoletto (2015). 
 

4.2. Avaliação da Concentração de Gentamicina no Líquido Sinovial por 

Difusão em Ágar 

4.2.1. Método de Doseamento 

 

O método para doseamento das concentrações de gentamicina empregado 

foi o de difusão em ágar, realizado junto ao Departamento de Farmácia (FBF) da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP de São Paulo, com o auxilio do 

professor Dr. Felipe Rebello Lourenço. 

Foram realizados 160 ensaios de doseamento microbiológico de gentamicina 

utilizando o delineamento experimental 5 x 1. Os discos de papel (Schleicher e 

Schuell®) de 6 mm de diâmetro, previamente imersos em soluções de padrões ou 

amostras tendo sido o excesso de volume removido de forma padronizada, foram 

distribuídos conforme o delineamento experimental empregado. 

No ensaio 5 x 1 cada placa inclui duas doses, em posição alternada, sendo 

que em todas as placas uma das concentrações foi a de referência (concentração 

central da curva padrão – ANEXO C) e a outra foi uma das quatro concentrações do 

padrão (ANEXO C) ou dose da amostra de potência desconhecida, dose nominal 

equivalente à da referência do padrão (ANEXO C).(Figura.4 e Figura.6) 
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Figura 4 – Esquema de distribuição das soluções-teste empregado no 

delineamento 5 x 1. 

 

Fonte: Grigoletto (2015). 
 

4.2.2. Preparação da Suspensão Microbiana e das Placas com meio 

Basal 

O microrganismo-teste utilizado como revelador foi o Staphylococcus 

epidermidis ATCC 12228, fornecido pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL) ou pela 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). As culturas foram mantidas em superfície 

inclinada de meio antibiótico n° 11 (Anexo B). Uma cultura de não mais de 24 horas, 

incubada em temperatura de 32 a 35 °C, foi ressuspendida com aproximadamente 3 

mL de solução fisiológica estéril. Foram realizadas diluições sucessivas até obter 

transmitância de 25 ± 2 % a 580 nm usando solução fisiológica estéril como branco. 

Esta suspensão foi utilizada como inoculo. 

A preparação das placas deu-se através da adição de 21 mL de meio 

antibiótico n° 11 diluído em solução tampão (ANEXO A) nas placas de petri as quais 

foram mantidas em temperatura ambiente e após solidificação da camada base, 

adicionou-se mais 4 mL de meio antibiótico n° 11 inoculado numa proporção de 1%. 

Seguidamente as placas foram incubadas em estufa incubadora Nova Ética (Mod. 

411 D), por 16-18 horas em temperatura de 37 ± 1 °C (Figura 5). 
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Figura 5 - Incubação das placas. 

 

Fonte: Grigoletto (2015). 

Foram empregadas de 8 a 12 placas para as curvas padrão e 1 placa para 

cada amostra ensaiada pelo delineamento experimental 5 x 1. 

 

Figura 6 – Imagem das placas de Petri no delineamento 5 x 1 após período 
de incubação. 

 

Fonte: Grigoletto (2015). 
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A leitura da resposta biológica deu-se através da medida dos diâmetros dos 

halos de inibição foram medidos, em milímetros, com auxílio do aparelho de leitura 

de halos Haloes caliper® IUL12 (Figura. 7). Os resultados foram registrados e os 

cálculos foram realizados conforme o delineamento experimental empregado 

(ANEXO D, ANEXO E). Os dados apresentam, após cálculos exatidão de 98,0% e 

precisão de 5,4% (ANEXO F). 

 

Figura 7 – Aparelho de leitura Haloes Caliper IUL® 

                                  

Fonte: Boost Labsales® Laboratory Equipments. Disponível em: 

(http://www.boostlabsales.co.uk/product/iul-haloes-caliper-zone-reader). 

Os resultados dos ensaios realizados empregando delineamento 5 x 1 foram 

calculados segundo descrito por HEWITT (1977), conforme as equações abaixo 

(Tabela 2.). 

                                                
12 Haloes Caliper® - IUL – Barcelona – Espanha. 
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Tabela 2 - Equações utilizadas descritas por HEWITT (1977). 

Correção dos pontos da curva: 

P1c= P1+(P3c-P3p1) 

 

(1) 

P2c= P2+(P3c-P3p1) 

 

(2) 

P3c=1/4x(P3p1+P3p2+P3p4+P3p5) 

 

(3) 

P4c= P4+(P3c-P3p1) 

 

(4) 

P5c= P5+(P3c-P3p1) 

 

(5) 

Fonte:Lourenço (2008) Modificado por Grigoletto (2015). 
 

Diferença entre doses: 

E=1/10x[2xP5c+P4c-P2c-2xP1c] (6) 

Fonte:Lourenço (2008) Modificado por Grigoletto (2015). 
 

Diferença entre preparações: 

F=A-P3a (7) 

Fonte:Lourenço (2008) Modificado por Grigoletto (2015). 
 

Razão logarítmica entre as doses: 

I=log (1,25)=0,0969 (8) 

Inclinação da curva: 

b=E/I (9) 

Fonte:Lourenço (2008) Modificado por Grigoletto (2015). 
 

Potência da amostra: 

M=F/b (10) 

Fonte:Lourenço (2008) Modificado por Grigoletto (2015). 
 

Potência=AntilogM (11) 

Fonte:Lourenço (2008) Modificado por Grigoletto (2015). 
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Para garantir a validade do ensaio, cada curva padrão foi avaliada, através da 

análise de variância, quanto à linearidade e à regressão. Precisão e exatidão das 

análises (ANEXO E). 

 

4.2.3. Análise Estatística 

 

As análises estatísticas da comparação entre as concentrações de 

gentamicina por tempo entre os grupos foram realizadas empregando-se o teste t-

student através do programa R (R Project, 2015). Após análise de resíduos o nível 

de significância estatística foi definido como P<0,05. 

 

5.  RESULTADOS 

5.1. Procedimentos e Análises laboratoriais 

 

O protocolo de sedação utilizado, com cloridrato de detomidina 10% na dose 

de 0,01 mg/kg, mostrou-se eficiente em conter os animais durante a venopunção, e 

posicionamento do sistema para a perfusão, porém não foi eficiente durante o tempo 

de permanência do torniquete. Todos os animais se mostraram muito 

desconfortáveis, escavando o solo e somente se acalmando após a retirada do 

torniquete. 

O incomodo causado pelo torniquete provocou grande desconforto no animal 

(A3) do grupo G60, o qual realizou movimentos constantes e vigorosos com o 

membro, sendo o animal que apresentou maior concentração sinovial de 

gentamicina no T4, apresentando o maior pico entre os tempos. 

O sistema utilizado para a PRI (cateter, adaptador de cateter, escalpe e 

seringa ou bolsa de soro) foi eficiente, não apresentando nenhum problema ou 

complicação durante as perfusões em 17 animais, três animais apresentaram 

alterações durante o procedimento, porem todos foram resolvidos espontaneamente 

sem a necessidade de intervenção médica. 

O animal (A15) do grupo GD250 apresentou edema moderado na face 

medial, distal ao carpo do membro torácico direito, imediatamente após a perfusão 

regional, mas o edema foi transitório tendo resolução espontânea, 4 horas após a 

PRI. O animal A8 do grupo G250 apresentou aumento moderado no local da 
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perfusão, com resolução espontânea em 36 horas após a PRI, sem maiores 

complicações. O animal A2 do grupo G60 apresentou claudicação leve após o 

período experimental, com resolução espontânea após 24 horas do término do 

experimento. Não foram observados efeitos adversos locais ou sistêmicos 

promovidos pela dose, volume ou fármacos utilizados no estudo (Pangran® e 

Dimesol®) comprovado por exames laboratoriais. 

Múltiplas punções intra-articulares foram realizadas em sete tempos 

diferentes, nossas análises demonstram que ocorreram contaminações das 

amostras com sangue efetivamente após o terceiro tempo de coleta – T8 (Tabela 3) 

devido a hemorragia formada próximo a cápsula articular, a presença de sangue na 

cavidade articular é comum em pacientes humanos portadores de hemofilia, e 

comum em equinos como sequela de trauma em tecidos moles ou ósseos (BOERO 

et al., 1988; McILWRAIT e BRAMGE, 1996; McILWRAIT, 1992; REEF, 1998; 

DYSON, 1988), hemofilia (MILLS e BOLTON, 1983) ou como complicação de 

artroscopias (McILWRAIT et al., 2005). 

Um animal do grupo G250 (A6) e três animais do grupo GD60 (A12, A13 e 

A14) apresentaram concentrações (µg/mL) maiores no T8 do que no tempo anterior 

(T4), esse fato chamou atenção, uma vez que as maiores concentrações 

observados nos animais foram exatamente em T4. Poucos trabalhos realizaram 

coletas de amostras após o período de garrote, e os que realizaram essas coletas, 

não à fizeram em um período inferior a 6 horas apresentando valores menores que a 

concentração encontrada após a retirada do garrote. Também o fato de dois animais 

pertencentes ao grupo GD60 (A11 e A15) e dois animais do GD250 (A19 e A20) 

chamou a atenção, já que os valores da concentração (µg/mL) obtidos no tempo T24 

(última coleta) foi maior que os valores obtidos no tempo T20. 
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Tabela 3 - Coloração do LS por animal, nos diferentes tempos de coleta, com 
porcentagem de contaminação (Palha – PLA, Ouro-OUR, Avermelhado – AVE, 
Sanguinolento – SNO). 
ANIMAL/ 

TEMPO 

 
 

T0 T4 T8 T12 T16 T20 T24 

        

A1 PLA PLA AVE AVE. AVE SNO SNO 

A2 PLA PLA AVE. AVE. SNO. SNO SNO 

A3 PLA PLA AVE. AVE. SNO. SNO SNO 

A4 OUR AVE. AVE. AVE. SNO. SNO SNO 

A5 PLA PLA AVE. SNO. SNO. SNO SNO 

A6 PLA PLA AVE. SNO. SNO. SNO SNO 

A7 PLA PLA AVE. AVE. AVE. SNO SNO 

A8 PLA PLA AVE. AVE AVE. SNO SNO 

A9 PLA PLA OUR AVE. AVE. SNO SNO 

A10 PLA PLA AVE. AVE. AVE. SNO SNO 

A11 PLA PLA AVE. AVE. SNO. SNO SNO 

A12 PLA PLA AVE. SNO. SNO. SNO SNO 

A13 PLA PLA AVE. SNO. SNO. SNO SNO 

A14 PLA PLA OUR SNO. SNO. SNO SNO 

A15 PLA AVE AVE. AVE. SNO. SNO SNO 

A16 PLA PLA PLA AVE. SNO. SNO SNO 

A17 AVE. AVE. AVE. AVE. SNO. SNO SNO 

A18 PLA PLA PLA PLA AVE. SNO SNO 

A19 PLA PLA PLA PLA AVE. SNO SNO 

A20 PLA PLA PLA AVE. SNO SNO SNO 

Porcentagem 10% 15% 80% 90% 100% 100% 100% 

Fonte: Grigoletto (2015). 
 

Nossos resultados demonstraram que independentemente do grupo 

estudado, todos apresentaram queda progressiva na concentração de gentamicina 

em relação ao tempo. Os resultados da concentração intra-articular de gentamicina 

(μg/mL) dos diferentes grupos são apresentados na tabela a seguir. Tabela 4. 

Analisando os grupos G60 (Grupo Gentamicina + Ringer Lactato) e G250 

(Grupo Gentamicina + Ringer Lactato), demonstramos que em T4 no G60 obtivemos 

concentração média de 389,05 (µg/mL) por animal e ao final do T24 encontramos 

concentração média de gentamicina de 7,49 (µg/mL) por animal, sendo as 

concentrações encontradas no G250 destacam que a média de concentração por 

animal foi de 9,06 (µg/mL) em T4 caminhando para o valor médio de 3,21 (µg/mL) 

por animal em T24. Mesmo esses valores da concentração de gentamicina no 

líquido sinovial (µg/mL) baixando progressivamente, não ficaram menores que a CIM 

da gentamicina para a maioria dos patógenos isolados nos equinos. (Tabela 4, figura 
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8) Foram observadas diferenças significativas (p<0,05) na comparação de médias 

entre os grupos, nos tempos T4 ao T24 o intervalo de confiança foi de 95%. 

O sucesso terapêutico dos antibióticos aminoglicosídeo está associado com a 

concentração máxima da droga no plasma (Cmáx.) que é 8-10 vezes maior que a CIM 

(Cmáx: CIM) (DEZIEL-EVANS et al., 1986). A Cmáx da gentamicina se manteve por 

até 16 horas, no A3 do G60, até 12 horas, no A2 do G60, 12 horas no A4 do grupo 

G60, 8 horas no animal A14 do grupo GD60, 4 horas nos animais A12 do GD60 e A1 

do G60. Em um período de 24 horas, todos os animais, de todos os grupos 

experimentais, atingiram a CIM da gentamicina (2μg/mL). 

 
Tabela 4 – Concentração média de gentamicina (µg/mL) média* e Desvio Padrão 
(DP), no líquido sinovial dos equinos (n=05) tratados por perfusão regional com 
gentamicina (6,6 mg/kg) ao longo dos tempos (T): Grupo G60. 
 

Grupo G60  
  

Tempo Média 
T0 0,00 
T4 389,05 
T8 56,89 
T12 21,14 
T16 17,70 
T20 10,97 
T24 7,49 

Média 83,87* 
DP 150,55 

Fonte: Grigoletto (2015). 
 
 
Tabela 5 – Concentração média de gentamicina (µg/mL) média* e Desvio Padrão 
(DP), no líquido sinovial dos equinos (n=05) tratados por perfusão regional com 
gentamicina (6,6 mg/kg) ao longo dos tempos (T): Grupo G250. 
 

Grupo G250  
  

Tempo Média 
T0 0,00 
T4 9,06 
T8 5,98 
T12 3,44 
T16 2,75 
T20 2,96 
T24 3,21 

Média 24,65* 
DP 2,50 

Fonte: Grigoletto (2015). 
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Tabela 6 – Concentração média de gentamicina (µg/mL) média* e Desvio Padrão 
(DP), no líquido sinovial dos equinos (n=05) tratados por perfusão regional com 
gentamicina (6,6 mg/kg) ao longo dos tempos (T): Grupo GD60. 
 

Grupo GD60  
  

  
  

Tempo Média 
T0 0,00 
T4 37,95 
T8 16,38 
T12 11,63 
T16 8,24 
T20 7,43 
T24 6,12 

Média 82,50* 
DP 12,01 

Fonte: Grigoletto (2015). 
 
 
 
Tabela 7 – Concentração média de gentamicina (µg/mL) média* e Desvio Padrão 
(DP), no líquido sinovial dos equinos (n=05) tratados por perfusão regional com 
gentamicina (6,6 mg/kg) ao longo dos tempos (T): Grupo GD250. 
 

Grupo GD250  
  

  
Tempo Média 

T0 0,00 
T4 12,77 
T8 10,22 
T12 8,04 
T16 5,97 
T20 3,77 
T24 4,53 

Média 41,41* 
DP 3,48 

Fonte: Grigoletto (2015). 
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Figura 8 – Gráfico com a concentração média de gentamicina (µg/mL), no líquido 
sinovial dos equinos (n=20) tratados por perfusão regional com gentamicina (6,6 
mg/kg) ao longo dos tempos (T): Grupo G60, G250, GD60 e GD250. 

 
Fonte: Grigoletto (2015). 
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Tabela 5 - Concentrações de gentamicina (µg/mL), média* e desvio padrão (DP) no 
líquido sinovial dos equinos (n=10) tratados por perfusão regional com gentamicina 
(6,6 mg/kg) ao longo dos tempos (T): Grupo Gentamicina + Ringer Lactato = 60mL 
(G60) e Grupo Gentamicina + Ringer Lactato = 250 mL (G250). 
 

   TEMPO 

 

 ANIMAL  T0 T4 T8 T12 T16 T20 T24 

G
6

0 

A1    0,00 
 

62,14 17,67 6,13 3,40 3,19 2,51 

A2 0,00 107,23 29,19 23,92 18,55 10,23 8,63 

A3 0,00 1405,96 156,98 39,41 45,47 25,47 12,96 

A4 0,00 348,40 68,93 27,91 15,25 11,84 9,95 

A5 0,00 21,53 11,70 8,32 5,83 4,13 3,39 

Média* 0,00 389,05a 56,89a 21,14a 17,70a 10,97a 7,49a 

DP ±0,00 ±582,47 ±60,23 ±13,94 ±16,76 ±8,93 ±4,44 

G
2

5
0 

A6 0,00 3,47 12,15 2,95 1,93 2,17 3,26 

A7 0,00 7,12 4,66 3,21 2,32 3,16 3,13 

A8 0,00 6,01 4,17 3,31 2,88 2,60 2,75 

A9 0,00 18,81 3,99 3,17 2,33 2,76 2,94 

A10 0,00 9,92 4,91 4,57 4,29 4,12 3,99 

Média* 0,00 9,06b 5,98b 3,44b 2,75b 2,96b 3,21b 

 DP ±0,00 ±5,92 ±3,47 ±0,64 ±0,93 ±0,74 ±0,48 

 
*Média das concentrações por tempo. DP=Desvio Padrão. Houve diferença estatística entre os 
grupos (P>0,05).  
Fonte: Grigoletto (2015). 
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FIGURA 9 - Representação gráfica dos valores individuais das concentrações de 
gentamicina (µg/mL) nos diferentes tempos, no líquido sinovial dos animais 
submetidos ao tratamento do G60 (dose 6,6 mg/kg, n=5). Escala Logarítmica.  

 
Fonte: Grigoletto (2015). 
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Figura 10 - Representação gráfica dos valores individuais das concentrações de 
gentamicina (µg/mL) nos diferentes tempos, no líquido sinovial dos animais 
submetidos ao tratamento do G250 (dose 6,6 mg/kg, n=5). Escala Logarítmica. 

 

Fonte: Grigoletto (2015). 
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Tabela 9 - Concentrações de gentamicina (µg/mL), média* e desvio padrão (DP) no 
líquido sinovial dos equinos (n=10) tratados por perfusão regional com gentamicina 
(6,6 mg/kg) ao longo dos tempos (T): Grupo Gentamicina + Solução 10% DMSO = 
60mL (GD60) e Grupo Gentamicina 60 mL (G60). 
 

  TEMPO 

 ANIMAL T0 T4 T8 T12 T16 T20 T24 

         

G
D

6
0 

A11 0,00 7,32 9,24 7,06 4,65 4,60 5,19 

A12 0,00 6,45 19,75 14,02 9,92 8,05 6,23 

A13 0,00 11,26 13,41 11,20 9,44 8,11 5,51 

A14 0,00 30,15 24,81 19,24 13,93 13,42 8,53 

A15 0,00 134,58 14,67 6,65 3,24 2,96 5,13 

Média* 0,00 37,95a 16,38a 11,63a 8,24a 7,43a 6,12a 

DP ±0,00 ±54,87 ±6,02 ±5,23 ±4,32 ±4,02 ±1,42 

G
6

0 

A1    0,00 
 

62,14 17,67 6,13 3,40 3,19 2,51 

A2 0,00 107,23 29,19 23,92 18,55 10,23 8,63 

A3 0,00 1405,96 156,98 39,41 45,47 25,47 12,96 

A4 0,00 348,40 68,93 27,91 15,25 11,84 9,95 

A5 0,00 21,53 11,70 8,32 5,83 4,13 3,39 

Média* 0,00 389,05a 56,89a 21,14a 17,70a 10,97a 7,49a 

 DP ±0,00 ±582,47 ±60,23 ±13,94 ±16,76 ±8,93 ±4,44 

 
*Média das concentrações por tempo. DP=Desvio Padrão. Houve diferença estatística entre os 
grupos (P>0,05).  
Fonte: Grigoletto (2015). 
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Figura 11 - Representação gráfica dos valores individuais das concentrações de 
gentamicina (µg/mL) nos diferentes tempos, no líquido sinovial dos animais 
submetidos ao tratamento do GD60 (dose 6,6 mg/kg, n=5). Escala Logarítmica. 

 
Fonte: Grigoletto (2015). 
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Figura 12 - Representação gráfica dos valores individuais das concentrações de 
gentamicina (µg/mL) nos diferentes tempos, no líquido sinovial dos animais 
submetidos ao tratamento do GD250 (dose 6,6 mg/kg, n=5). Escala Logarítmica. 

 

Fonte: Grigoletto (2015). 
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Tabela 10 - Concentrações de gentamicina (µg/mL), média* e desvio padrão (DP) no 
líquido sinovial dos equinos (n=10) tratados por perfusão regional com gentamicina 
(6,6 mg/kg) ao longo dos tempos (T): Grupo Gentamicina + Solução 10% DMSO = 
250mL (GD250) e Grupo Gentamicina + Ringer com lactato = 250 mL (G250). 

  TEMPO 

 

 ANIMAL T0 T4 T8 T12 T16 T20 T24 

G
2

5
0 

A6 0,00 3,47 12,15 2,95 1,93 2,17 3,26 

A7 0,00 7,12 4,66 3,21 2,32 3,16 3,13 

A8 0,00 6,01 4,17 3,31 2,88 2,60 2,75 

A9 0,00 18,81 3,99 3,17 2,33 2,76 2,94 

A10 0,00 9,92 4,91 4,57 4,29 4,12 3,99 

Média* 0,00 9,06b 5,98b 3,44b 2,75b 2,96b 3,21b 

DP ±0,00 ±5,92 ±3,47 ±0,64 ±0,93 ±0,74 ±0,48 

G
D

2
5

0 

A17 0,00 10,35 10,90 7,83 6,94 0,00 0,00 

A18 0,00 7,30 7,66 5,08 4,00 4,07 3,71 

A19 0,00 14,73 10,86 9,40 6,85 5,07 7,70 

A20 0,00 8,51 8,94 6,15 5,08 4,15 4,28 

Média* 0,00 12,77a 10,22a 8,04a 5,97a 3,77a 4,53a 

DP ±0,00 ±6,35 ±1,97 ±2,64 ±1,36 ±2,20 ±3,05 

*Média das concentrações por tempo. DP=Desvio Padrão. Houve diferença estatística entre os 
grupos (P>0,05).  
Fonte: Grigoletto (2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

Figura 13 - Representação gráfica dos valores médios das concentrações de 
gentamicina (µg/mL) nos diferentes tempos, no líquido sinovial dos animais 
submetidos aos tratamentos dos G60, GD60, G250 e GD250. Escala Logarítmica. 

 

Fonte: Grigoletto (2015). 
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Tabela 11 - Concentrações de gentamicina (µg/mL), média* e desvio padrão (DP) no 
líquido sinovial dos equinos (n=10) tratados por perfusão regional com gentamicina 
(6,6 mg/kg) ao longo dos tempos (T): Grupo Gentamicina + Ringer com lactato = 
60mL (G60) e Grupo Gentamicina + Solução a 10% DMSO = 250 mL (GD250). 
 

  TEMPO 

 

 

ANIMAL T0 T4 T8 T12 T16 T20 T24 

G
6

0 

A1 0,00 62,14 17,67 6,13 3,40 3,19 2,51 

A2 0,00 107,23 29,19 23,92 18,55 10,23 8,63 

A3 0,00 1405,96 156,98 39,41 45,47 25,47 12,96 

A4 0,00 348,40 68,93 27,91 15,25 11,84 9,95 

A5 0,00 21,53 11,70 8,32 5,83 4,13 3,39 

Média* 0,00 389,05a 56,89a 21,14a 17,70a 10,97a 7,49a 

DP ±0,00 ±582,47 ±60,23 ±13,94 ±16,76 ±8,93 ±4,44 

G
D

6
0 

A16 0,00 22,95 12,75 11,74 6,98 5,56 6,98 

A17 0,00 10,35 10,90 7,83 6,94 0,00 0,00 

A18 0,00 7,30 7,66 5,08 4,00 4,07 3,71 

A19 0,00 14,73 10,86 9,40 6,85 5,07 7,70 

A20 0,00 8,51 8,94 6,15 5,08 4,15 4,28 

Média* 0,00 12,77b 10,22b 8,04b 5,97b 3,77b 4,53b 

DP ±0,00 ±6,35 ±1,97 ±2,64 ±1,36 ±2,20 ±3,05 

*Média das concentrações por tempo. DP=Desvio Padrão. Houve diferença estatística entre os 

grupos (P>0,05). 

Fonte: Grigoletto (2015). 

 

Os valores séricos de ureia e creatinina (Tabela 9) variaram entre os grupos, 

nos diferentes momentos de coleta. Embora tenham sido detectadas diferenças 

(P<0,05) em relação aos momentos, os valores obtidos estavam dentro do padrão 

de normalidade não havendo significado clínico para o achado. Os resultados são 

visualizados em representações gráficas contidas na Figura 13 com os valores de 

Ureia (mg/dL) obtidas nos momentos pré e pós experimento e na Figura 14, dados 

de creatinina (mg/dL). 
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Tabela 12 - Médias com desvio padrão dos valores de creatinina (mg/dL) dos 
equinos divididos nos grupos experimentais (G60, G250, GD60 e GD250). 
 
MOMENTO CREATINA (mg/dL) 

  

Grupos 

  

G60 G250 GD60 GD250 

Pré-experimental 1,56±0,20 1,15±0,11 1,24±0,15 1,40±0,14 

Pós-experimento 1,58±0,11 1,20±0,12 1,32±0,20 1,61±0,22 

Valores de Referência: 1,2-1,9 mg/dL 

Fonte: Grigoletto (2015). 
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Tabela 13 - Médias com desvio padrão dos valores de ureia (mg/dL) dos equinos 
divididos nos grupos experimentais (G60, G250, GD60 e GD250). 
 
 URÉIA (mg/dL) 

 Grupos 

 G60 G250 GD60 GD250 

Pré-experimental 43,92±7,75 35,82±4,12 34,96±7,31 32,94±3,73 

Pós-experimento 46,00±8,565 34,28±5,85 54,18a±13,94 31,34±9,78 

Valores de Referência: 21,4-51,36 mg/dL 

Fonte: Grigoletto (2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Figura 14 - Representação gráfica dos valores médios das concentrações de Ureia 
(mg/dL) nos diferentes momentos de coleta. 

 

Fonte: Grigoletto (2015). 
 
Figura 15 - Representação gráfica dos valores médios das concentrações de 
Creatinina (mg/dL) nos diferentes momentos de coleta. 

 

Fonte: Grigoletto (2015). 
 

Os valores séricos de CK e AST (Tabela 10) variaram entre os grupos, nos 

diferentes momentos de coleta. Embora tenham sido detectadas diferenças (P<0,05) 

em relação aos momentos, os valores obtidos estavam dentro do padrão de 

normalidade não havendo significado clínico para o achado. A Figura 15 apresenta 

os valores obtidos após análise bioquímica dos animais nos momentos pré e pós-
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experimento e a Figura 16 revela os valores de AST (u/L) encontrados pré-

experimento e pós-experimento. 

 

Tabela 14 - Médias com desvio padrão dos valores de CK (U/L) dos equinos 
divididos nos grupos experimentais (G60, G250, GD60 e GD250). 
 
 G60 G250 GD60 GD250 
Pré-
Experimental 

192,60±31,15 515,80±213,90 224,20±48,78 306,40±82,36 

Pós-
Experimental 

190,00±25,58 457,80±81,12 173,60±22,21 342,20±75,94 

Valores de Referência      
 
Fonte: Grigoletto (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 15 - Médias com desvio padrão dos valores de AST (U/L) dos equinos 
divididos nos grupos experimentais (G60, G250, GD60 e GD250). 
 
 G60 G250 GD60 GD250 
Pré-
Experimental 

292,60±44,64 247,40±59,96 313,80±21,15 314,20±35,13 

Pós-
Experimental 

302,40±38,75 271,40±31,69 229,40±16,21 389,20±11,81 

Valores de Referência  106-612 (U/l)    
 
Fonte: Grigoletto (2015). 
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Figura 16 - Representação gráfica dos valores médios das concentrações de CK 
(u/L) nos diferentes momentos de coleta. 
 

 

Fonte: Grigoletto (2015). 
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Figura 17 - Representação gráfica dos valores médios das concentrações de AST 
(u/L) nos diferentes momentos de coleta. 
 

 
 
Fonte: Grigoletto (2015). 
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6. DISCUSSÃO 

Nós utilizamos cavalos sedados em posição quadrupedal ao invés de cavalos 

anestesiados, torniquete de liga de Esmarch ao invés de torniquete pneumático na 

tentativa de imitar da melhor maneira o que ocorre na rotina clínica. 

Ao utilizarmos somente a detomidina pudemos notar que o fármaco foi 

eficiente, durante a fixação do sistema utilizado para a PRI e durante a aplicação do 

torniquete, todavia nossos resultados demonstram que a eficiência não foi constante 

durante todo o período de permanência do torniquete no membro do animal, uma 

vez que 16 animais (80%) apresentaram algum tipo de desconforto relacionado à 

presença do torniquete, sendo necessária a administração adicional de sedativos, 

como o observado por Hyde et al. (2013) e Rubio-Martinez e Cruz (2006) em 

equinos. Segundo Hyde et al. (2013) é difícil evitar os movimentos relacionados com 

o desconforto causado pelo torniquete, quando a PRI é realizada em posição 

quadrupedal, porém com uma sedação adequada e com a utilização de bloqueios 

perineurais esse incômodo poderia ter sido amenizado. 

Sabe-se, que os movimentos realizados pelo paciente podem aumentar a 

resistência vascular periférica no membro (ERRICO et al.,2008) e pode resultar em 

uma pressão vascular maior que a pressão efetiva do torniquete, permitindo 

extravasamento dos antimicrobianos para a circulação sistêmica (CIMETTI, et al., 

2004), por outro lado em nosso estudo destacamos que o animal A3 do grupo G60 

apresentou grande desconforto desde o inicio das perfusões, e foi o animal que 

apresentou maior pico de concentração (µg/mL) em todos os tempos, com uma 

concentração média de (240,89µg/mL). Fato este que também foi observado por 

Rodrigues et al (2014), que relataram que, o animal que se apresentou mais 

incomodado com o torniquete foi também o animal que apresentou maior 

concentração de gentamicina no líquido sinovial (µg/mL). Hipotetiza-se que a 

movimentação do membro garroteado não tenha alterado a função do garrote em 

isolar a vascularização do membro da vascularização sistêmica. Entretanto estudos 

prévios revelam que a troca de peso de um membro (torácicos) para outro pode 

dobrar a pressão intravascular distal ao torniquete causando extravasamento da 

solução pefundida para circulação sistêmica (Errico et al., 2008). Sole et al (2015) 

relatam não existir efeito significante, entre o movimento realizado pelos cavalos e a 

pressão no torniquete, assim como foi observado por Murphey et al (1999). 
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Este estudo demonstra que o torniquete utilizado pode ser usado de maneira 

eficaz na PRI, pois em até 24 horas foi possível obter concentrações acima da CIM 

em todos os animais. Esta informação vai de encontro com os achados de Palmer e 

Hogan (1999), que confirmaram a efetividade do torniquete de liga de Esmarch em 

equinos, porem Pille et al. (2005) indicam que ao utilizarmos o torniquete 

pneumático, diminui-se o risco de extravasamento do volume perfundido, à 

circulação sistêmica. Uma vez que todos os torniquetes, que não os pneumáticos, 

são aplicadores dependentes, não se pode padronizar a pressão exercida em cada 

animal, de forma que as concentrações encontradas também podem variar. Mesmo 

assim, a eficácia do torniquete de liga de Esmarch depende da técnica de aplicação 

utilizada e da força aplicada, estudos adicionais comparando a eficácia da liga de 

Esmarch e do torniquete pneumático posicionados, proximais ao carpo/tarso, podem 

expandir nosso conhecimento e possui importante aplicação clínica (Kelmer et al., 

2014). 

A Creatina Quinase (CK) e a Aspartato Aminotransferase (AST), são enzimas 

amplamente utilizadas para diagnosticar problemas musculares ou relacionados ao 

esforço excessivo. Hipotetiza-se, que a utilização do torniquete no membro seja 

responsável pelas alterações (elevação do CK e AST) observadas no período pós-

experimental. Muitos animais no estudo apresentaram grande incomodo com o 

torniquete, realizando movimentos na tentativa de amenizar a dor, essa dor, pode ter 

levado a contrações musculares que acabaram por aumentar os valores séricos 

dessas enzimas. Essa afirmação encontra apoio em trabalhos, onde os autores 

citam que equinos com cólica apresentam elevação branda nos valores séricos de 

AST (Stockham, 1995; Stockham e Scott, 2002) e de CK (Kaneko et al., 1997, Ewert 

et al., 1985, Fessler et al., 1982) devido ao aumento na contração muscular durante 

os quadros dolorosos. 

A infusão de antimicrobianos leva a distensão vascular da região do membro 

isolada, criando uma alta pressão e gradientes de concentração intravascular e 

extravascular (Rubio-Martinez e Cruz, 2006). Hyde et al (2013) não observou 

diferença na concentração de gentamicina no fluido sinovial, utilizando diferentes 

volumes de perfusão, esse achado sugere que a concentração do soluto tende a ser 

mais importante que a distensão venosa criada pela alta pressão durante a difusão 

dos fármacos, sugerindo que a difusão por um gradiente de concentração pode ser 

igualmente ou mais importante do que por gradiente de pressão. Os volumes 
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utilizados por esse autor foram 10 ml, 30 ml e 60 ml, já em nosso trabalho utilizamos 

volumes de 60 ml e 250 ml, onde foi possível observar diferença na concentração de 

gentamicina no líquido sinovial. A exsanguinação do membro previamente à PRI 

pode permitir uma melhor difusão dos fármacos, uma vez que a diluição dos 

fármacos com sangue é reduzida (Sole et al.,2015). Sole et al (2015) realizou 

perfusões regionais com amicacina, utilizando a exsanguinação, e observou uma 

melhora nos valores de concentração de amicacina no fluido sinovial após utilizar 

somente o volume de 60 ml. 

Kramer (2006) descreve como possíveis complicações da técnica discreta 

inflamação do tecido mole, sobre o local da infusão e trombose parcial da veia, 

especialmente em venopunções repetitivas. Butt et al (2001) apresenta algumas 

limitações da técnica de PRI, como aumentos de volume e edemas severos do 

aspecto distal do membro, celulites ou traumas dificultam a identificação da veia 

especialmente se o aumento de volume for localizado junto aos sesamóide 

proximais, onde a veia digital palmar é mais superficial e de fácil acesso. Essa 

descrição condiz com nossos achados que destacam que dois animais (A15 e A8) 

apresentaram aumento de volume discreto, com tempos de resolução diferentes, 4 

horas após a perfusão e 36 horas após a perfusão. Uma possível explicação para 

essa diferença de tempo na resolução seria que o animal A15 pertencia ao grupo 

GD250 de forma que o DMSO teria reduzido à agregação plaquetária, diminuindo 

assim a formação de trombos, nos locais de anastomoses nos pequenos vasos 

(BRAYTON, 1986). Ajuda a normalizar a perfusão tecidual em face aos insultos 

vasculares (BRAYTON, 1986). 

Para o tratamento de infecções ortopédicas é necessário que se atinja altas 

concentrações de gentamicina para se atingir a CIM, a administração sistêmica pode 

não ser efetiva (LLOYD et al., 1990) a administração sistêmica de gentamicina pela 

via intravenosa na dose de 6.6 mg/kg, atingiu concentrações articulares inferiores a 

CIM (1,02 μg/mL ±0,14 μg/mL) em um trabalho conduzido por Dória et al (2015) em 

comparação a administração da mesma dose por PRI atingiu concentrações de 

230,3 μg/mL 30 minutos após a retirada do torniquete (HYDE et al., 2013). No 

presente estudo, utilizando a mesma dose, obtivemos a concentração de 389,05 

μg/mL, após 35 minutos da retirada do torniquete. Além disso, ao utilizarmos a 

mesma dose com o torniquete de liga de Esmarch não observamos a formação de 
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trombos venosos, portanto a dose de 6.6 mg/kg foi eficiente e apresentou resultados 

satisfatórios. 

O volume de infusão na PRI influenciou a concentração IA de gentamicina, 

uma vez que os grupos G250 e GD250 apresentaram menor concentração IA de 

gentamicina. Poucos trabalhos utilizaram volumes para a PRI superiores a 150 mL, 

mesmo assim existem relatos, de que esses grandes volumes excederam a 

capacidade efetiva dos torniquetes, conforme descrito por Gagnon et al. (1994) em 

um trabalho conduzido em bovinos, e por Hyde et al (2013) quando comparamos os 

valores obtidos entre os grupos G60 e G250, podemos observar a grande queda nos 

valores de concentração no tempo T4 (389,05 G60 e 9,06 G250), o mesmo foi 

observado entre os grupos G60 (389,05) e GD250 (12,77), esses achados podem 

ser atribuídos ao extravasamento do volume perfundido para a circulação sistêmica, 

devido ao grande volume administrado, que ultrapassou a capacidade efetiva do 

garrote, como foi observado por Gagnon et al (1994). 

Para que todas as coletas fossem realizadas. Neste estudo, foram 

necessárias múltiplas punções intra-articulares que podem ter influenciado os 

resultados, quanto à concentração de gentamicina nos diferentes tempos, uma vez 

que as contaminações das amostras com sangue ocorreram com frequência, o que 

provavelmente diluiu as amostras, fato este descrito por Pille et al (2005). Além 

disso, as múltiplas punções podem provocar hemoartrose nos cavalos, condição 

essa que leva a claudicação persistente e recorrente (JUDY & GALUPPO, 2004) o 

que encontramos em um animal (A2) do grupo G60, sendo este problema resolvido 

espontaneamente dentro de um período de 24 horas, como observado por Judy e 

Galuppo (2004). 

O sucesso terapêutico dos antibióticos aminoglicosídeo está associado com a 

concentração máxima da droga (Cmáx.) que é 8-10 vezes maior que a CIM (Cmáx: 

CIM) (DEZIEL-EVANS et al., 1986). Neste estudo, as concentrações de gentamicina 

no líquido sinovial (µg/mL), na dose de 6.6.mg/Kg podem ser consideradas como 

adequadas, num período de até 24 horas após a administração, uma vez que os 

animais do grupo experimental G60 apresentaram concentrações 10 vezes 

superiores a CIM no líquido sinovial em até 16 horas após a perfusão. Após esse 

período, concentrações abaixo do ideal, porem ainda acima da CIM, foram 

encontradas após 24 horas, da administração do antimicrobiano em todos os grupos 

experimentais. 
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A gentamicina, é um dos aminoglicosídeos mais amplamente utilizados, pode 

levar a nefrotoxicidade, os efeitos colaterais incluem proteinuria, enzimuria e 

deterioração dos glomérulos (Humes, Weinberg & Knauss, 1982; Bennet, 1989). 

A nefrotoxicidade dos aminoglicosídeo, como a gentamicina, está intimamente 

relacionada à sua reabsorção no lúmen tubular renal por endocitose, a qual leva ao 

armazenamento do fármaco nos lisossomos das células tubulares (BAILEY et al., 

1997; FERRIOLS-LISART & ALÓS-ALMIÑANA, 1996; URBAN & CRAIG, 1997). 

Neste trabalho foram colhidas amostras de sangue, para exames de bioquímica 

sérica, antes e após o experimento, embora tenham sido detectadas diferenças 

(P<0,05) em relação aos momentos, os valores obtidos estavam dentro do padrão 

de normalidade não havendo significado clínico para o achado, sendo observado 

apenas um discreto aumento nos valores de creatinina, no momento, pós-

experimento. Achado esse que vai de encontro com o que descreveu Chambers e 

Sande (1996), que citam que o efeito mais comum é um aumento discreto da 

creatinina plasmática, podendo raramente ocorrer necrose tubular aguda grave em 

humanos. A ureia por outro lado apresentou uma queda nos valores obtidos no 

período pós-experimento, nos grupos G250 (pré-experimento 35,82±4,13, pós-

experimento 34,28±5,86) e GD250 (pré-experimento 32,94±3,73, pós-experimento 

31,34±9,78) e um aumento no período pós-experimento, nos grupos G60 (pré-

experimento 43,92±7,75, pós-experimento 46,00±8,56) e GD60 (pré-experimento 

34,96±7,31, pós-experimento 54,18±13,95), Tulkens (1986) cita que dentre as 

muitas alterações que ocorrem no córtex renal, durante a sua degeneração mediada 

pelos aminoglicosídeos, existe a diminuição da filtração glomerular e o aumento da 

ureia e creatinina no sangue, sem sinais imediatos de danos glomerulares em 

humanos. 

Muitas substâncias quando associadas ao DMSO podem ser carreadas 

através de membranas (CIMETTI et al., 2004), além de ser um antiinflamatório muito 

eficiente, analgésico e um ativador/inibidor enzimático (BRAYTON, 1986; WELCH, 

DeBOWES & LIEPOLD, 1989; ALSUP, DeBOWES & LIEPOLD, 1989). Alguns 

autores, também sugerem que o DMSO apresente atividade bacteriostática, com 

resultado em sua eficiente resposta imune e a redução da lesão tecidual causada 

por endotoxinas (BRAYTON, 1986; ALSUP, DeBOWES & LIEPOLD, 1989). Por 

esses motivos, objetivou-se associarmos o DMSO a gentamicina, buscando assim 

aumentar a concentração de gentamicina no líquido sinovial. Os resultados 
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apresentados neste trabalho mostraram uma elevação na concentração de 

gentamicina no líquido sinovial (µg/mL) do grupo GD250 que tive a adição de 

DMSO, de forma que em menores volumes de perfusão, a utilização do DMSO seja 

desnecessária, já que as concentrações obtidas no grupo GD60 foram menores do 

que as obtidas pelo grupo G60. 

O fato de termos usado a solução global a 10% de DMSO acabou sendo 

desfavorável, uma vez que calculado o volume efetivo administrado para cada grupo 

que recebeu a solução a 10% (GD60 e GD250) foi diferente, o grupo GD60 recebeu 

em média 3,76 ml de DMSO (5%), já o grupo GD250 recebeu 23,3 ml (10%), o que 

impediu a realização da comparação entre os mesmo, porem se observarmos os 

resultados obtidos pelo GD60 e os resultados do grupo GD250, podem verificar que 

o grupo que recebeu o menor volume de DMSO, foi o que apresentou maior média 

de concentração (GD60 134,58±37,95) quando comparado com o grupo que 

recebeu maior volume (GD250 12,77±6,35), indo de encontro com o que foi descrito 

por Hyde et al (2013) sendo o gradiente de concentração (concentração da 

gentamicina) tão ou mais importante que o gradiente de pressão. Mesmo que a 

associação do DMSO não tenha elevado tanto as concentrações, podemos 

concordar com Cimetti et al (2004), que o DMSO carreou mais gentamicina para o 

interior da capsula articular, se compararmos os grupos G250 com o grupo GD250 

podemos verificar a maior concentração de gentamicina no grupo associado ao 

DMSO (12,77±6,35) diferente do grupo G250 (9,06±5,92). 

Assim que o torniquete é retirado, a circulação sistêmica imediatamente dilui a 

alta concentração de antibiótico presente no membro o que provavelmente leva ao 

rápido declínio na concentração de antibiótico (Kelmer et al., 2012). Porem em 

nosso estudo, identificamos que um animal do grupo G250 (A6) e três animais do 

grupo GD60 (A12, A13 e A14) apresentaram concentrações (µg/mL) maiores no T8 

do que no tempo anterior (T4), também o fato de dois animais pertencentes ao grupo 

GD60 (A11 e A15) e dois animais do GD250 (A19 e A20) chamou a atenção, já que 

os valores da concentração (µg/mL) obtidos no tempo T24 (última coleta) foi maior 

que os valores obtidos no tempo T20. 

Esse fato chamou a atenção uma vez que os grupos experimentais, que 

apresentaram maior número de indivíduos com valores em T8 maiores que os 

valores de T4 e T24 maior que T20, são pertencentes aos grupos experimentais que 

receberam DMSO junto à solução perfundida (GD60 e GD250), mas o grupo G250 
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também possui um representante, uma possível explicação para esses achados, 

esta relacionado com o fenômeno da deposição. 

O fenômeno da deposição (“Depot”) ocorre devido o aumento no acúmulo de 

fármacos nos tecidos externos ao espaço vascular. O torniquete promove um 

aumento na pressão no compartimento vascular da área afetada que direciona mais 

fármaco para o espaço extravascular, à medida que o sangue que contém o fármaco 

não é removido, e sim apenas depositado no espaço vascular, tendo tempo 

suficiente para que o fármaco atinja equilíbrio entre a concentração de fármaco livre 

no plasma e no tecido (Kelmer et al., 2012). 

Para drogas hidrofílicas como a gentamicina que é livremente distribuída pelo 

fluido intersticial, esse movimento de fármacos do espaço vascular para o 

extravascular é amplamente facilitado por difusão. Uma vez que o torniquete é 

removido, o fármaco difunde-se lentamente de volta para dentro do espaço vascular 

e é removida a partir da região, neste momento a gradiente de concentração é 

invertido, no entanto, este é um processo lento, o tempo do processo é demorado e, 

portanto, por um período de tempo prolongado a alta concentração permanece na 

área afetada (Moore et al., 1987). 

Hipotetizamos que o efeito carreador do DMSO, associado ao fenômeno da 

deposição, tenham colaborado, para o achado de tais concentrações. Em nossas 

pesquisas não encontramos trabalhos que tenham realizados tantas coletas 

seriadas e os que realizaram essas coletas, não à realizaram em um período inferior 

a 6 horas e apresentaram valores menores que a concentração encontrada após a 

retirada do garrote, sendo assim mais estudos devem ser realizados para que 

possamos entender melhor esses achados. 

Destacamos que, o volume de 60 mL, como o mencionado por outros autores 

(WHITEHAIR et al., 1992; ALKABES et al., 2011; MURPHEY, SANTSCHI e 

PAPICH, 1999; ERRICO et al., 2008; PARRA-SANCHEZ et al.,2006; SCHEUCH et 

al., 2002) pode ser considerado como o volume ideal de perfusão do digito, uma vez 

que apresentou os melhores resultados em concentração, diferente do que afirma 

Orsini et al (2004) e Rubio-Martínez e Cruz (2006) que indicam que volumes iguais 

ou inferiores a 20 mL são os mais recomendados para a perfusão do digito, e que o 

volume de 60 mL é o mais indicado, para a perfusão do carpo ou tarso. 

É possível observar, um alto coeficiente de variação nos resultados 

individuais e por grupo experimental, essas variações individuais se justificam pelo 
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tipo de torniquete utilizado, ausência de bloqueio anestésico local, diluição das 

amostras com sangue e pela ausência de exsanguinação. 

Uma possível limitação deste estudo é a de que os cavalos que participaram 

dos grupos experimentais eram saudáveis. Cavalos com injurias, inflamações das 

estruturas sinoviais apresentam alterações na farmacocinética. A inflamação sinovial 

melhora a captação de antibióticos para o interior da articulação, quando 

administrados por PRI (BECCAR-VARELA et al., 2011). 
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7.CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos, concluímos que: 

 

• O volume de 60 ml de solução sem a associação do DMSO foi o mais 

eficiente, atingindo as maiores concentrações de gentamicina entre os 

tempos; 

• A associação do DMSO aumentou as concentrações de gentamicina 

(µg/mL) na articulação dos equinos e possivelmente reduziu a 

formação de edemas e aumentos de volume locais; 

• A dose de 6.6 mg/kg de gentamicina, foi suficiente e quando utilizado o 

volume mais eficiente (60 mL) permitiu atingir as maiores 

concentrações, ultrapassando várias vezes a CIM; 

• Dentre os volumes estudados, o de 60 mL pode ser considerado como 

ideal, quando comparado ao volume de 250 mL; 

• Com os valores obtidos, podemos concluir que a PRI pode ser repetida 

a cada 24 horas, desta maneira a concentração de fármaco na 

articulação seria muitas vezes maior que a CIM; 

• O método de doseamento por difusão em gel Agar, foi eficiente, prático 

e rápido para determinar as concentrações de gentamicina no líquido 

sinovial de equinos; 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – FÓRMULAÇÃO DO TAMPÃO FOSFATO 0,1M pH 8. 

Tabela 11. - Composição do Tampão. 

Tampão fosfato 0,1 M pH 8 

- Fosfato de potássio bibásico 16,73 g 

- Fosfato de potássio monobásico 0,523 g 

- Àgua destilada q.s.p. 1000 ml 

Após dissolução dos sais o pH foi ajustado entre 7,9 e 8,1 com ácido fosfórico 

18 N ou hidróxido de potássio 18 N e esterilizado em autoclave a 125 °C durante 30 

minutos. 

 

ANEXO B - FÓRMULAÇÃO DO MEIO ANTIBIÓTICO N° 11. 

Meio antibiótico N° 11. 

Foi utilizado meio antibiótico n° 11 fornecido pela Difco ou Oxoid, com 

composição conforme descrita a seguir: 

 

Tabela 12. - Composição do meio antibiótico N°11. 

Peptona 6,0 g 

Digesto pancreático de caseína 4,0 g 

Extrato de levedura 3,0 g 

Extrato de carne 1,5 g 

Glicose 1,0 g 

Agar 15,0 g 

Água destilada q.s.p. 1000 ml 

Fonte: Grigoletto (2015) 
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Após dissolução do pó o pH foi ajustado entre 8,2 e 8,4 com ácido clorídrico 

0,1M ou hidróxido de sódio 0,1M e esterilizado em autoclave a 125° C durante 30 

minutos. 

 

ANEXO C - PADRÃO DE SULFATO DE GENTAMICINA 

Foi utilizada substância química de trabalho de sulfato de gentamicina, 

adquirido junto a empresa Virbac® Saúde Animal, com potência de 

aproximadamente 690 µg/mg. 

Foi pesado uma quantidade de padrão primário de sulfato de gentamicina de 

46 mg (equivalente a 32 mg de gentamicina base). Transferiu-se quantitativamente 

para um tubo de fundo cônico (Falcon®) de 10ml. O volume foi completado com 

tampão fosfato 0,1 M pH 8 a uma concentração de 3,2 mg/mL. 

- 32µg/mL: pipetado 0,1 mL para um Falcon de 10mL (P1); 

- 16µg/mL: pipetado 1 mL da solução P1 para um Falcon de 2 mL (P2); 

- 8µg/mL: pipetado 1 mL da solução P2 para um Falcon de 2 mL (P3); 

- 4µg/mL: pipetado 1 mL da solução P3 para um Falcon de 2 mL (P4); 

- 2µg/mL: pipetado 1 mL da solução P4 para um Falcon de 2 mL (P5);. 

 

 

ANEXO D – Dados da leitura dos halos. 

Tabela 14. - Diâmetro (mm) dos halos encontrados nas placas, pós incubação.  

P1 P3 P1 P3 P1 P3 

12,7 16,2 13,3 16,5 12,1 15,8 

13,8 18,1 13,2 17,1 14,0 17,9 

10,7 13,7 10,8 13,8 10,2 13,6 

P2 P3 P2 P3 P2 P3 

15,8 16,0 15,1 18,3 15,5 18,2 

15,9 17,4 15,7 17,7 16,1 17,3 

11,9 15,2 12,2 14,5 11,9 15,3 

P4 P3 P4 P3 P4 P3 

20,4 18,5 19,1 14,5 16,0 16,0 

19,4 17,3 19,2 17,4 19,3 18,0 
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15,9 14,0 15,4 13,9 15,6 13,8 

P5 P3 P5 P3 P5 P3 

18,8 14,2 16,6 15,8 22,4 18,9 

21,6 17,6 20,8 17,7 21,1 17,8 

17,2 13,9 17,0 13,9 16,8 14,7 

 

ANEXO E - PRECISÃO E EXATIDÃO 
 

Tabela 15. – Dados dos diâmetros dos halos do Padrão P3. 
AmSim P3 AmSim P3 AmSim P3 

15,7 15,8 15,3 16,0 16,0 15,8 
15,6 15,7 15,8 15,8 16,2 15,6 
15,7 15,9 15,8 16,1 16,2 16,0 
15,8 15,1 15,3 16,3 15,8 15,8 
15,5 14,9 15,4 16,2 15,9 15,5 
15,8 15,1 15,3 16,1 16,2 16,0 

 
AmSim P3 AmSim P3 AmSim P3 

4,0 91,2% 3,65 1,29 63,38 15,9 
4,0 105,5% 4,22 1,44 66,24 16,3 
4,0 95,2% 3,81 1,34 64,21 16,0 
4,0 93,9% 3,75 1,32 63,94 16,0 
4,0 102,0% 4,08 1,41 65,58 16,2 
4,0 100,0% 4,00 1,39 65,20 16,1 

Fonte: Grigoletto (2015) 
 

 

 

ANEXO F – DADOS DAS LEITURAS DOS RAIOS DOS HALOS E TESTE 

DE LINEARIDADE. 

 
Tabela 16 - Valores dos raios, diâmetros e linearidade dos halos. 

  Ln(Co) Raio2 Halo 
P1 1 0,00 39,51 12,6 
P2 2 0,69 48,55 13,9 
P3 4 1,39 65,05 16,1 
P4 8 2,08 80,99 18,0 
P5 16 2,77 91,87 19,2 

Fonte: Grigoletto (2015). 
 

Gráfico com a expressão dos valores dos raios e da linearidade. 
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Fonte: Grigoletto (2015). 
 


