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RESUMO 

 

ALONSO, B. B. Influência da detomidina ou romifidina na manutenção e recuperação 

anestésica em equinos submetidos à anestesia por isofluorano. 2020, 59 p. Dissertação 

(mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2020. 

 

A recuperação anestésica é o período mais crítico na anestesia equina, por ser o momento em que 

há recuperação de consciência e tentativa de retornar à posição quadrupedal. Excitação e ataxia 

nesse momento podem levar a grande quantidade de tentativas, com maior risco de quedas e 

injúrias. Protocolos anestésicos com agonistas alfa2 adrenérgicos promovem um período de 

recuperação mais tranquilo. O objetivo desse estudo foi comparar o efeito redutor de 

requerimento de isofluorano durante infusão continua com 0,08 µg/kg/min de detomidina ou 0,66 

µg/kg/min de romifidina, e de dois diferentes bolus de detomidina (2.5 µg/kg e 5 µg/kg) ou 

romifidina (20 µg/kg) na qualidade da recuperação não assistida. Foram utilizados 63 equinos 

hígidos submetidos a anestesia inalatória com isofluorano para realização de procedimento 

cirúrgico eletivo. Os animais foram alocados aleatoriamente em três grupos de 21 animais em 

cada. Os animais do grupo D5 foram tratados com infusão contínua de 0,08 µg/kg/min de 

detomidina e receberam bolus de 5 µg/kg de detomidina ao final do procedimento anestésico. Os 

do grupo D2.5 receberam infusão contínua de 0,08 µg/kg/min de detomidina e bolus de 2.5 µg/kg 

de detomidina ao final do procedimento anestésico. Os do grupo R foram tratados com infusão 

contínua de 0,66 µg/kg/min de romifidina e bolus de 20 µg/kg de romifidina ao final do 

procedimento anestésico. Foram comparados os parâmetros cardiovasculares e 

hemogasométricos, a fração expirada de isofluorano (FE’ISO) para manutenção anestésica entre 

os grupos, assim como a qualidade de recuperação. A recuperação anestésica foi avaliada de 

forma objetiva, por comparação do tempo de duração das diferentes fases da recuperação, desde 

o fim da anestesia até posição quadrupedal definitiva, e de forma subjetiva por escores 

qualitativos para coordenação e ataxia durante transição do decúbito lateral até posição 

quadrupedal. Não foram observadas diferenças significativas nos parâmetros cardiovasculares 

entre os grupos. O grupo D5 apresentou valores significativamente menores de pressão parcial 

de oxigênio em comparação ao grupo R aos 5 minutos (D5 82 [68-122]; D2.5 93 [82-140]; R 140 

[80-261]) e aos 60 minutos (D5 68 [61-103]; D2.5 77 [56-124]; R 111 [93-195]) de anestesia. 

Não foram observadas diferenças na FE’ISO entre os grupos (D5 1,1 [1-1,1]; D2.5 1 [1-1,2]; R 

1 [0,95-1,1]). Não foram observadas diferenças nos tempos médios de recuperação entre os 

grupos (D5 42 ± 16,7; D2.5 42 ± 14; R 44 ± 15 minutos), sendo que o grupo romifidina 

apresentou escores finais significativamente melhores em comparação aos grupos tratados com 

detomidina (D5 2 [2–5]; D2.5 2 [2–2]; R 1.5 [1–3.5]; escore variou de 1 [melhor] a 6 [pior]). O 

grupo D5 apresentou pior qualidade de recuperação anestésica em comparação aos grupos D2.5 

e R. 
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ABSTRACT 

 

ALONSO, B. B. Influence of detomidine or romifidine on maintenance and recovery quality 

in horses submitted to isoflurane anaesthesia. 2020. 59 p. M.Sc. Tesis - Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de Sao Paulo, Pirassununga, 2020. 

 

The recovery from anaesthesia is a critical moment for equine patients, when they regain 

consciousness and try to stand. Excitement and ataxia can lead to a large number of unsuccessful 

attempts to stand, with high risk of injuries. Anaesthesia protocols with alpha-2 agonists increases 

the chance of a smooth recovery period. The aim of this study was to compare the isoflurane 

sparing effect during infusion of 0.08 µg/kg/min detomidine or 0.66 µg/kg/min romifidine, and 

the effect of two different boluses of detomidine (2.5 µg/kg and 5 µg/kg) or romifidine (20 µg/kg) 

in unassisted recovery quality. Sixty-three horses submited to elective surgical procedure under 

isofluorane inhalation anesthesia were included in this study. The animals were randomly 

allocated to three groups of 21 animals each. The animals from group D5 received 0.08 

µg/kg/min detomidine and 5 µg/kg detomidine bolus at the end of the anesthetic procedure. 

Animals of group D2.5 received 0.08 µg/kg/min detomidine and 2.5 µg/kg bolus detomidine at 

the end of the anaesthetic procedure. Animals of group R received 0.66 µg/kg/min romifidine 

and 20 µg/kg bolus romifidine at the end of the anaesthetic procedure. Cardiovascular and 

hemogasometric parameters, expired fraction of isoflurane (FE´ISO) and recovery quality were 

compared between groups. Anaesthesia recovery quality was objectively assessed by comparing 

the duration of different recovery times, from end of anaesthesia until finally standing, and 

subjectively evaluated by qualitative scores for coordination and ataxia since lateral decubitus 

until finally standing. No significant differences were observed for cardiovascular parameters 

between the groups. Group D5 had lower partial oxygen pressure values compared to group R at 

5 minutes (D5 82 [68-122]; D2.5 93 [82-140]; R 140 [80-261]) and at 60 minutes (D5 68 [61-

103]; D2.577 [56-124]; R 111 [93-195]) of anaesthesia. No differences were found for FE'ISO 

between groups (D5 1.1 [1-1.1]; D2.5 1 [1-1.2]; R1 [0.95-1.1]). There were no differences in 

mean recovery times between groups (D5 42 ± 16.7; D2.5 42 ± 14; R 44 ± 15 minutes), and 

romifidine group had better final scores compared to the other groups (D5 2 [2–5]; D2.5 2 [2–2]; 

R 1.5 [1–3.5]; score ranged from 1 [best] to 6 [worst]). Group D5 had worst recovery quality 

compared to groups D2.5 and R. 

 

Key-words: alpha-2 agonists; bolus; infusion; anaesthesia maintenance; 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os agonistas alfa2 adrenérgicos são sedativos amplamente utilizados em equinos, devido 

ao seu efeito rápido e eficaz após aplicação. Diversas infusões de agonistas alfa2 adrenérgicos 

têm sido propostas para o período transanestésico em equinos, com o objetivo de potencializar a 

hipnose e promover analgesia. Como principal objetivo tem-se reduzir a quantidade de anestésico 

inalatório e consequentemente seus efeitos indesejáveis, como hipotensão e depressão 

respiratória. Protocolos com agonistas alfa2 adrenérgicos proporcionam também um período de 

recuperação mais calmo (SANTOS et al., 2010). 

A recuperação anestésica é um momento crítico para os equinos. Nesse momento, que 

engloba a fase de recuperação da consciência até a posição quadrupedal, o animal pode apresentar 

fases de excitação e ataxia, culminando em elevado número de tentativas frustradas de se 

levantar, com maior risco de lesões (YOUNG & TAYLOR, 1993).  

 Os estudos conduzidos até o momento fornecem indícios de que existam diferenças na 

qualidade de manutenção e recuperação anestésica, de acordo com a categoria do agonista alfa2 

adrenérgico empregado. De acordo com a classe do fármaco utilizado, obtêm-se graus variados 

de sedação, ataxia, analgesia, alterações hemodinâmicas, duração de ação, entre outros efeitos 

(ENGLAND & CLARKE, 1996). Tendo esse fator em vista, a interação com os anestésicos 

voláteis é extensamente estudada nos equinos (WAGNER et al., 1992; STEFFEY et al., 2000; 

STEFFEY; PASCOE, 2002; BETTSCHART-WOLFENSBERGER et al., 2005; 

KALCHOFNER et al., 2006; RINGER et al., 2007; VALVERDE et al., 2010; DEVISSCHER et 

al., 2010; SANTOS et al., 2010; SCHAUVLIEGE et al., 2011; MARCILLA et al., 2012; 

WOODHOUSE et al., 2013; GOZALO-MARCILLA et al., 2013; PÖPPEL et al., 2015; 

PAKKANEN et al., 2015; MENZIES et al., 2016; NIIMURA DEL BARRIO et al., 2017; 

SACKS et al., 2017; WITTENBERG-VOGES et al., 2018). 

 A detomidina e a romifidina estão entre os agonistas alfa2 adrenérgicos mais utilizados 

em equinos, porém não há estudos clínicos disponíveis comparando seu efeito na qualidade de 

recuperação anestésica.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a influência da infusão contínua transanestésica seguida de bolus de detomidina 

ou romifidina ao final da anestesia no requerimento de isofluorano e na qualidade de recuperação 

em equinos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a qualidade da manutenção anestésica durante anestesia inalatória com 

isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min ou romifidina 0,66 µg/kg/min em 

equinos, pela análise comparativa dos parâmetros fisiológicos, fração inspirada e expirada de 

gases e hemogasometria arterial, obtidos durante procedimentos cirúrgicos eletivos. 

 Avaliar a qualidade das subsequentes recuperações anestésicas dos mesmos equinos, após 

administração de detomidina (2,5 µg/kg ou 5 µg/kg) ou romifidina (20 µg/kg) em bolus ao final 

da anestesia, com base em sistema de escores da rotina da Universidade de Ghent (adaptada de 

Valverde et al., 2010), escore por Escala Visual Analógica (VAS) e no tempo necessário para 

transição entre as diferentes fases até posição quadrupedal definitiva. 

 

3 HIPÓTESE 

Com base em estudo retrospectivo, hipotetizou-se que a romifidina proporcionaria 

manutenção anestésica semelhante à detomidina nas doses citadas, porém promoveria 

recuperações anestésicas de melhor qualidade em comparação aos dois diferentes bolus de 

detomidina. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

A anestesia ao longo dos anos evoluiu para um alto grau de segurança, com índices muito 

baixos de complicações tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. No entanto, 

na medicina veterinária em equinos a mortalidade permanece mais elevada em comparação a 

cães e gatos. Em pequenos animais estima-se mortalidade de 0,12% em pacientes ASA 1 ou 2 

(BILLE et al., 2012), enquanto que nos equinos esse valor é quase oito vezes maior, estando ao 

redor de 0,9% para procedimentos eletivos e podendo alcançar até 1,6% em emergências 

(JOHNSTON et al., 2002; SENIOR, 2013; DUGDALE et al., 2016).  

Complicações no período de recuperação anestésica representam até um terço da 

mortalidade em equinos, sendo a ocorrência de fraturas catastróficas o principal fator, 

abrangendo 64% dos casos (DUGDALE & TAYLOR, 2016). Os equinos são animais com forte 

instinto de luta ou fuga (GOODWIN, 2007), e isso contribui para tentativas precoces de ficar em 

posição quadrupedal e ocorrência de quedas, luxações e fraturas (YOUNG & TAYLOR, 1993). 

Diversas técnicas são praticadas visando à redução da ocorrência de fatalidades na 

recuperação anestésica de equinos. Sedação prévia à recuperação, proteção com capacete e 

bandagens nos membros, recuperação com sonda traqueal e assistência com cordas em cabeça e 

cauda estão descritos (HUBBELL, 2010; KÄSTNER, 2010; CLARK-PRICE, 2013). Alguns 

centros dispõem ainda de colchão inflável, sistema de suspensão com sling e recuperação em 

piscina (HUBBELL, 2010; KÄSTNER, 2010; CLARK-PRICE, 2013). 

Todas as técnicas têm suas vantagens e desvantagens. Algumas são inviáveis em muitos 

lugares devido à demanda de infraestrutura e alto custo, como recuperação em piscina ou colchão 

inflável. Outras são um pouco mais simples, como o auxílio com cordas em cabeça e cauda, que 

requerem certa mão de obra, porém de custo mais acessível. A assistência com cordas é a técnica 

mais amplamente utilizada, porém não se sabe ao certo quão benéfico é esse sistema na redução 

de injúrias (KÄSTNER, 2010), uma vez que é ineficaz na neutralização do impacto do peso 

corpóreo (YOUNG; TAYLOR, 1993). A recuperação em piscina é provavelmente a mais eficaz 

nesse quesito, porém além de trabalhosa e onerosa, foram relatadas complicações como edema 

pulmonar e infecção de ferida cirúrgica (TIDWELL et al., 2002). 

A adequada recuperação anestésica não depende somente dos procedimentos ao final da 

anestesia, uma vez que o período transanestésico também tem grande influência na qualidade de 
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recuperação. Young & Taylor (1993) foram pioneiros em tentar elucidar os principais fatores 

correlacionados à qualidade de recuperação anestésica em equinos. Em estudo retrospectivo, os 

autores concluíram que procedimentos curtos, menos invasivos, e com recuperação mais lenta 

estão associados a menor incidência de complicações como fraturas e miosites. Recentemente, 

Dugdale et al., (2016) encontraram correlação positiva na qualidade de recuperação anestésica 

de equinos com sedação no período inicial da recuperação anestésica, prática que contribui para 

recuperações mais lentas, sendo condizente com o resultado do estudo de Young & Taylor 

(1993). Quatro elementos de alta relevância para má qualidade de recuperação anestésica foram 

identificados, como maior massa corpórea, pacientes ASA 3 e 4, longa duração anestésica e 

cirurgias emergenciais (DUGDALE et al., 2016). 

A anestesia geral consiste em depressão progressiva do sistema nervoso central. O 

objetivo é promover hipnose, amnésia, analgesia e relaxamento muscular, com estabilidade 

cardiovascular e respiratória, permitindo assim o procedimento cirúrgico (TRANQUILLI & 

GRIMM, 2017).  Pode-se manter anestesia geral com uso de fármacos intravenosos, agentes 

voláteis, ou associados (TRANQUILLI & GRIMM, 2017). Os anestésicos voláteis mais 

utilizados, isofluorano e sevofluorano, não possuem efeito analgésico, apenas hipnótico (TOMI 

et al., 1993). Seu uso como único agente para manter anestesia geral faz com que sejam 

necessárias altas concentrações para obter plano anestésico adequado, principalmente em 

procedimentos cirúrgicos mais cruentos. A associação simultânea de diferentes fármacos no 

período transanestésico visa atenuar componentes individuais do estado anestésico, como 

amnésia, antinocicepção e alteração de reflexos autônomos (TRANQUILLI & GRIMM, 2017). 

Proporcionar hipnose, miorrelaxamento, analgesia e redução de anestésico inalatório e seus 

efeitos indesejados também são resultados benéficos dessa associação (BETTSCHART-

WOLFENSBERGER & LARENZA, 2007).  

Atualmente o isofluorano é o agente volátil mais usado em equinos devido ao melhor 

custo-benefício e disponibilidade (WOHLFENDER et al., 2015; MOSING & SENIOR, 2018). 

O isofluorano promove recuperação anestésica mais rápida em comparação ao halotano 

(DONALDSON et al., 2000). Isso se deve às características físico-químicas dos dois fármacos, 

que vão determinar seu grau de solubilidade no sangue, a qual é determinada pelo coeficiente de 

partição sangue/gás (λ). Assim, quanto menor essa solubilidade, mais rapidamente o anestésico 
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se difunde pelo organismo, incluindo o sistema nervoso central. Quanto menor esse coeficiente, 

menor a solubilidade no sangue (STEFFEY et al., 2017). 

Em equinos o λ do isofluorano é de 0,92, em comparação à λ 1,66 do halotano 

(BERGADANO et al., 2003), proporcionando recuperação anestésica mais rápida em 

comparação ao halotano (DONALDSON et al., 2000). O sevofluorano por sua vez apresenta 

ainda menor λ (aproximadamente 0,47) nos equinos (BERGADANO et al., 2003), porém 

recuperações anestésicas mais rápidas em comparação ao isofluorano nem sempre são 

observadas (BROSNAN et al., 2012),  devido à sua pronunciada depressão respiratória e maior 

tempo de eliminação do anestésico (GROSENBAUGH & MUIR, 1998; BROSNAN et al., 2012). 

O sevofluorano é empregado na rotina de poucos hospitais veterinários devido ao seu alto custo 

(WOHLFENDER et al., 2015), assim como o desfluorano, atualmente usado na medicina 

veterinária quase exclusivamente em pesquisa (MOSING & SENIOR, 2018). 

Associações de anestésicos voláteis com fármacos como opioides, agonistas alfa2 

adrenérgicos, lidocaína e cetamina estão entre as mais estudadas nos equinos (GOZALO-

MARCILLA et al., 2014; GOZALO-MARCILLA et al., 2015). Os agonistas alfa2 adrenérgicos 

são amplamente utilizados na rotina da anestesia equina (GOZALO-MARCILLA; et al., 2015), 

por estarem associados com recuperações mais tranquilas, potencialização do miorelaxamento e 

redução de requerimento do anestésico volátil (BETTSCHART-WOLFENSBERGER & 

LARENZA, 2007). Xilazina, romifidina, detomidina medetomidina e dexmedetomidina são os 

agonistas alfa2 adrenérgicos mais empregados atualmente na anestesia em equinos (GOZALO-

MARCILLA; et al., 2015). Eles atuam principalmente nos receptores adrenérgicos alfa2 e, após 

a administração, são observados sedação, analgesia, relaxamento muscular, ataxia, sudorese, 

hiperglicemia, diurese, vasoconstrição periférica e bradicardia (central e periférica reflexa) 

(ENGLAND & CLARKE, 1996; BETTSCHART-WOLFENSBERGER et al., 2005). 

Os adrenorreceptores medeiam as ações centrais e periféricas do sistema nervoso 

autônomo simpático, tendo como neurotransmissores primários adrenalina e noradrelalina. Estes 

receptores estão distribuídos nas membranas celulares do sistema nervosos central e periférico, 

tendo afinidades divergentes para muitos fármacos sintéticos (BYLUND et al., 1994). Os 

adrenorreceptores foram classificados em subunidades alfa e beta em 1948 por Ahlquist, sendo 

os alfa divididos posteriormente em receptores alfa1 e alfa2 por Langer em 1974 (ENGLAND & 

CLARKE, 1996).  
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Com o desenvolvimento da tecnologia molecular foram descobertos mais subtipos de 

receptores alfa, sendo alfa2A/D, alfa2B e alfa2C (BYLUND et al., 1994; GUIMARÃES & MOURA, 

2001). O subtipo 2A tem um papel importante como mediador de grande parte dos efeitos 

observados após o uso de fármacos agonistas alfa2 adrenérgicos, como sedação, analgesia, 

hipotermia, inibição simpática e redução de pressão sanguínea (LAKHLANI et al., 1997). O 

efeito sedativo é mediado pelos adrenorreceptores alfa2A presentes no locus coeruleus do tronco 

encefálico, córtex e amígdala (SCHEININ & SCHWINN, 1992), enquanto que o alfa2B contribui 

para a regulação periférica do tônus vascular e regulação central da pressão sanguínea (LINK et 

al., 1996). Os adrenoceptores alfa2C são encontrados no hipocampo, córtex e striatum, 

aparentando ter um papel distinto na modulação de várias respostas comportamentais e 

fisiológicas mediadas pelo sistema nervoso central (BJÖRKLUND et al., 1999; SCHEININ et 

al., 2001). 

Existem diferenças na seletividade dos diferentes fármacos para os subtipos de receptores 

adrenérgicos alfa2 e alfa1, uma vez que os agonistas alfa2 adrenérgicos também agem em 

receptores alfa1 em menor proporção (ENGLAND & CLARKE, 1996). A xilazina é o menos 

seletivo, com proporção de efeito alfa2:alfa1 de 160:1. Detomidina tem proporção de 260:1, 

romifidina 340:1 e medetomidina 1620:1. A dexmedetomidina é o dextro-enantiômero da 

medetomidina, o qual tem ação predominante em receptores alfa2, com alta afinidade 

especialmente pelo subtipo alfa2A (VIRTANEN, 1989). 

Estudos experimentais demonstraram diferenças no grau de relaxamento muscular, ataxia 

e analgesia. Xilazina e detomidina produziram ataxia mais pronunciada do que romifidina em 

equinos, em doses consideradas equipotentes. Além disso, a romifidina apresentou efeito 

sedativo residual mais duradouro, em estudo conduzido por England et al., (1992). A xilazina 

proporcionou efeito redutor nociceptivo mais curto em comparação à detomidina e romifidina 

em equinos, durante estímulo doloroso por meio de corrente elétrica (MOENS et al., 2003). 

O uso de agonistas alfa2 adrenérgicos durante a anestesia inalatória se tornou interessante 

pois além da sedação, analgesia e relaxamento muscular, proporcionam recuperação anestésica 

de melhor qualidade em comparação com uso isolado do isofluorano (SANTOS et al., 2010). 

Estudos demonstraram ainda sua superioridade na qualidade de recuperação anestésica em 

comparação a protocolos com cetamina (VALVERDE et al., 2013; PÖPPEL et al., 2015; 

MENZIES et al., 2016), manutenção e recuperação anestésica em comparação à lidocaína 
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(RINGER et al., 2007; VALVERDE et al., 2010), morfina (GOZALO-MARCILLA et al., 2013) 

e fentanil, este último tendo seu uso desencorajado na anestesia em equinos, por produzir 

excitação e comportamento de alto risco para injúrias no período de recuperação anestésica 

(KNYCH et al., 2009).  

Os efeitos dos agonistas alfa2 adrenérgicos na redução de requerimento do agente 

inalatório e função hemodinâmica foram avaliados em diversos estudos. Steffey et al., (2000) 

obtiveram redução de 25 e 34% da concentração alveolar mínima (CAM) do isofluorano após 

administração 0,5 e 1,0 mg/kg de xilazina em bolus IV, enquanto que Bennett et al., (2004) 

obtiveram 20% de redução na CAM do halotano após de 0,5 mg/kg de xilazina em bolus IV. 

Estudos com infusões contínuas de agonistas alfa2 adrenérgicos no período 

transanestésico obtiveram resultados diversos. Dunlop et al., (1991) demonstraram redução de 

33% na CAM de halotano usando infusão de 0,18 µg/kg/min de detomidina. Resultado 

semelhante foi obtido por Wagner et al., (1992), utilizando o mesmo protocolo de Dunlop et al 

(1991). Pöppel et al., (2015) obtiveram redução de 18% da CAM do isofluorano em infusão de 

16 µg/kg/min de xilazina. Recentemente, Niimura et al., (2017) obtiveram redução de 18% e 

15% da CAM de isofluorano em equinos anestesiados e infusão de 0,16 µg/kg/min de detomidina 

ou 0,66 µg/kg/min de romifidina, respectivamente. Porém Devisscher et al., (2010), Schauvliege 

et al., (2011) e Marcilla et al., (2012) falharam em demonstrar um efeito poupador nas exigências 

de isofluorano, utilizando infusões contínuas de 0,66 µg/kg/min de romifidina, 0,08 µg/kg/min 

de detomidina ou 0,03 µg/kg/min de dexmedetomidina, respectivamente. 

Apesar de amplamente usados na manutenção da anestesia e na recuperação anestésica, 

há poucos estudos clínicos comparando os efeitos dos diferentes agonistas alfa2 adrenérgicos na 

qualidade da recuperação anestésica em equinos. Sabe-se que o uso da sedação no início da 

recuperação é benéfico em comparação à animais que não recebem nenhuma sedação prévia 

(SANTOS et al., 2010), porém apenas um estudo clínico comparou o efeito de duas doses de 

xilazina (100 µg/kg e 200 µg/kg) e duas doses de romifidina (10 µg/kg e 20 µg/kg) na 

recuperação anestésica. Nesse estudo foram avaliados mais de cem animais e o grupo tratado 

com romifidina, na dose de 20 µg/kg, apresentou melhores escores de recuperação que os demais 

grupos (WOODHOUSE et al., 2013).  
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Santos et al., (2010) compararam a influência da xilazina, detomidina e romifidina na 

recuperação anestésica, e concluíram que não houve diferença entre os sedativos usados. Esse 

estudo teve como fator limitante o fato de que os mesmos animais foram anestesiados repetidas 

vezes. Os equinos anestesiados novamente passam por um processo de aprendizado, tendendo 

melhorar a recuperação independente do sedativo empregado (VALVERDE et al., 2013; PLATT 

et al., 2018). 

A grande maioria dos estudos clínicos de infusão contínua de agonistas alfa2 adrenérgicos 

durante anestesia inalatória em equinos têm enfoque no requerimento do agente inalatório e 

efeitos cardiovasculares, buscando mensurar o impacto hemodinâmico dos alfa2 agonistas 

(WAGNER et al., 1992; STEFFEY et al., 2000; STEFFEY; PASCOE, 2002; BETTSCHART-

WOLFENSBERGER et al., 2005; KALCHOFNER et al., 2006; RINGER et al., 2007; 

VALVERDE et al., 2010; DEVISSCHER et al., 2010; SCHAUVLIEGE et al., 2011; 

MARCILLA et al., 2012; GOZALO-MARCILLA et al., 2013; MENZIES et al., 2016;   PÖPPEL 

et al., 2015; PAKKANEN et al., 2015; NIIMURA DEL BARRIO et al., 2017; SACKS et al., 

2017; WITTENBERG-VOGES et al., 2018). A recuperação anestésica é também avaliada nesses 

estudos, porém em alguns casos o bolus ao final do procedimento é feito com um fármaco 

diferente do usado na manutenção anestésica. Del Barrio et al., (2017) fizeram um estudo clínico 

comparando infusões contínuas de detomidina e romifidina na manutenção anestésica com 

isofluorano. Porém, nesse caso, os animais foram sedados ao final do procedimento cirúrgico 

com bolus IV de xilazina, impossibilitando assim comparar os efeitos dessas infusões na 

qualidade da recuperação. 

Estudos comparando infusão contínua no período transanestésico e bolus ao final do 

procedimento de detomidina (0,66 µg/kg/min e 2,5 µg/kg) (SCHAUVLIEGE et al., 2011) ou 

romifidina (0,08 µg/kg/min e 20 µg/kg) (DEVISSCHER et al., 2010) com apenas o bolus ao final 

do procedimento não obtiveram diferenças na qualidade de recuperação. Já um estudo com 

infusão contínua de dexmedetomidina (0,03 µg/kg/min) durante anestesia com isofluorano em 

equinos obteve melhor recuperação nos grupos que receberam infusão contínua e bolus (0,87 

µg/kg), em comparação aos grupos que receberam apenas bolus ao final da anestesia 

(MARCILLA et al., 2012). A dexmedetomidina apresenta melhores escores de recuperação 

anestésica em comparação à medetomidina (SACKS et al., 2017), porém ambas proporcionam 

recuperações prolongadas e calmas (KALCHOFNER et al., 2006; SACKS et al., 2017). 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho foi submetido ao Conselho de Ética no Uso de Animais da 

Universidade de Ghent e aprovado sob protocolo número 2018/46. 

 

5.1. Animais 

 O número de animais foi baseado em um cálculo prévio, realizado por meio do pacote 

MBESS (Kelley 2007, 2017) do programa R (R Core Team, 2017). Para obter um erro tipo I, 

com taxa de erro de 5%, poder de 80% e tamanho de efeito de regressão (Cohen’s f 2) de 0.50, 

com um modelo contendo até 20 variáveis, um mínimo de 60 cavalos seria necessário para o 

estudo. 

 Neste estudo clínico prospectivo foram utilizados 63 cavalos adultos determinados 

saudáveis (classificação ASA I ou II pela Associação Americana de Anestesiologia) e 

submetidos a cirurgias eletivas, da rotina clínica da Universidade de Ghent (Bélgica). Foram 

excluídos animais submetidos à cirurgia de cabeça /pescoço, equinos com peso corporal abaixo 

de 300 kg ou submetidos à procedimentos anestésicos com duração menor que 45 minutos. 

 

5.2. Grupos Experimentais 

Os equinos foram separados em três grupos, compostos por 21 animais cada: D2.5 (2,5 

µg/kg de detomidina IV para recuperação), D5 (5 µg/kg de detomidina IV para recuperação) e R 

(20 µg/kg de romifidina IV para recuperação). Os grupos que receberam bolus de detomidina 

para a recuperação (D2.5 e D5) foram mantidos em infusão contínua (0,08 µg/kg/min) durante o 

procedimento anestésico. De mesmo modo, os animais do grupo romifidina (R) receberam 

infusão contínua na taxa de 0,66 µg/kg/min. 

A ordem dos tratamentos foi determinada ao acaso pelo Programa R (R Core Team, 2017) 

versão 3.4.3. De acordo com o grupo experimental do animal a ser anestesiado, as seringas 

contendo sedação, infusão contínua e bolus para recuperação foram preparadas por um terceiro 

indivíduo que não participou do procedimento anestésico. 

Para evitar que o anestesista reconhecesse o fármaco pelo volume, uma vez que 

detomidina gera volumes inferiores à romifidina, a medicação foi diluída em solução salina 0,9%, 

de forma que o volume das seringas fosse sempre constante (sedação 6 mL, infusão contínua 20 

mL e recuperação 2 mL). A diluição da seringa para infusão contínua foi feita de modo que a 

taxa de infusão fosse 2 mL/100kg/h, para todos os grupos (a seringa de detomidina era composta 
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de 0,5 mL de detomidina diluída em 19,5 mL de solução salina 0,9%, e a seringa de romifidina 

4 mL de romifidina diluída em 16 mL de solução salina 0,9%). 

 

5.3. Preparação dos Animais 

Os cavalos foram submetidos a jejum alimentar de 8 a 12 horas antes do procedimento 

cirúrgico, mas com livre acesso à água.  No dia do procedimento foi administrado 0,02 mg/kg de 

acepromazina (Placivet; Kela, Bélgica) por via intramuscular (IM) pela manhã, entre 30 e 90 

minutos antes do procedimento.  

Os animais dos grupos D2.5 e D5 foram pré-medicados com 15 µg/kg de detomidina 

(Detogesic; Zoetis, Bélgica) e 0,1 mg/kg de morfina (Morphine HCl; Sterop, Bélgica) por via 

intravenosa (IV) e os cavalos do grupo R, com 80 µg/kg de romifidina (Sedivet; Boehringer 

Ingelheim, Alemanha) e 0,1 mg/kg de morfina IV. Após a pré-medicação, um cateter 12G 

[Intraflon 2 (PTFE); Vygon, França] foi colocado assepticamente na veia jugular, e todos os 

pacientes foram medicados com 1,1 mg/kg de flunixina meglumina (Endofluxin50; Ecuphar, 

Bélgica) e 20000 UI/kg de penicilina potássica (NatriumPeni; Kela, Bélgica) IV, imediatamente 

antes da indução. Durante a anestesia, 21.000 UI/kg de procaína benzilpenicilina (Peni-kel; Kela, 

Bélgica) IM e 7 UI/kg de soro antitetânico (Antitenanusserum; Intervet, Belgium) SC também 

foram administrados.  

Os equinos foram submetidos a anestesia geral em sala de indução/recuperação 

acolchoada, utilizando 0,06 mg/kg de diazepam (Ziapam; Sterop, Bélgica) IV e 2,2 mg/kg de 

cetamina (Ketamidor; Ecuphar, Bélgica) IV. Após a intubação orotraqueal com um tubo de 

tamanho adequado (Rüsch AG, Alemanha), os cavalos foram içados para uma mesa de cirurgia 

acolchoada e conectados a um circuito anestésico para grandes animais (Tafonius; Hallowell, 

Vetronic 107 Services Ltd, UK, ou Sulla 909V, Dräger, Germany), sendo que a manutenção 

anestésica foi realizada com o fornecimento de isofluorano (Isoflo; Zoetis S/A, Belgium) em uma 

mistura de ar comprimido e oxigênio, visando uma fração inspirada (FiO2) de 60% de oxigênio. 

O posicionamento do equino na mesa cirúrgica foi determinado de acordo com a 

necessidade para realização do procedimento cirúrgico, podendo ser decúbito dorsal ou lateral. 

Após posicionamento adequado do paciente, foram dispostos os dispositivos para monitoração. 

O sensor de oxímetro de pulso foi posicionado na língua (SpO2), os eletrodos umedecidos com 

álcool gel colocados em região de veia jugular esquerda, músculo peitoral ascendente e posterior 

à articulação úmero-radioulnar do membro esquerdo (derivação II) para avaliar frequência 
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cardíaca (FC) e eletrocardiograma (ECG). Um escalpe 20G posicionado na artéria facial foi 

conectado à um transdutor de pressão zerado à pressão atmosférica e posicionado na altura do 

átrio direito para monitoração da pressão arterial sistólica (PAS), média (PAM) e diastólica 

(PAD), e coleta de amostras sanguíneas para análise hemogasométrica. As concentrações 

inspiradas e expiradas de oxigênio, dióxido de carbono e isofluorano foram monitoradas por meio 

de um analisador de gases sidestream de monitor multiparamétrico, assim como os valores de FC 

e SpO2 (Datex Ohmeda S/5, Finland). Os parâmetros fisiológicos acima citados [FC, frequência 

respiratória (f), PAS, PAD e PAM, SpO2, concentrações expiradas de dióxido de carbono 

(ETCO2), isofluorano (FE´ISO) e inspiradas de oxigênio (FiO2)] foram registrados a cada 5 

minutos em ficha anestésica. A cada 30 minutos amostras sanguíneas arteriais foram coletadas 

em seringa previamente heparinizada de 2,5 mL, e analisadas imediatamente após a coleta (ABL 

5; Radiometer Medical 128 A/S Copenhagen, Dinamarca). Os seguintes parâmetros foram 

obtidos na análise hemogasométrica: pH, pressão parcial de oxigênio (PaO2), e dióxido de 

carbono (PaCO2), saturação de hemoglobina por oxigênio (SaO2), concentração de bicarbonato 

(HCO3
-) e hematócrito.  

Imediatamente após o início da anestesia inalatória foi iniciada infusão de Ringer lactato 

(Ringer Lactate; Baxter Healthcare S/A, Suíça) e detomidina ou romifidina, de acordo com o 

grupo experimental. Os equinos dos grupos D2.5 e D5 receberam infusão contínua (IC) de 0,08 

µg/kg/min de detomidina IV e os animais do grupo R 0,66 µg/kg/min de romifidina IV, utilizando 

uma bomba de infusão de seringa (Terufusion Syringe Pump STC-526; Terumo Corporation, 

Japão), até o final do procedimento cirúrgico e desconexão do sistema anestésico. Ao final do 

procedimento e imediatamente antes do transporte dos cavalos para a sala de recuperação, um 

bolus de detomidina (2,5 µg/kg para o grupo D2.5 ou 5 µg/kg para o grupo D5) IV ou romifidina 

(20 µg/kg para o grupo R) IV foi administrado.  

Para padronizar a profundidade da anestesia, o anestesista se baseou em parâmetros 

clínicos (posicionamento do globo ocular, reflexo palpebral e variação da pressão arterial média). 

O objetivo foi manter os equinos em plano cirúrgico adequado, no qual reflexo palpebral deveria 

estar presente, nistagmo ausente e pressão arterial média (PAM) acima de 70 mmHg. Assim que 

a fração expirada do isofluorano (FE´ISO) de 0,9% for alcançada, a cada 5 minutos foi feita 

avaliação clínica da profundidade e a FE´ISO ajustada (Figura 1). Caso ocorresse movimento 

espontâneo de cabeça ou membros, era administrado um bolus de cetamina IV, na dose de 0,2 a 

0,6 mg/kg. 
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Figura 1: Fluxograma para ajuste da profundidade anestésica de 63 equinos hígidos submetidos 

à anestesia inalatória com isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 

5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 

µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R).  

Fonte: Traduzido de Gozalo-Marcilla et al., 2013.  

 

O ajuste da ventilação artificial também foi padronizado, visando a manutenção de uma 

tensão arterial de dióxido de carbono (PaCO2) abaixo de 60 mmHg (8,0 kPa) e tensão arterial de 

oxigênio (PaO2) acima de 100 mmHg (13,3 kPa). Cavalos em decúbito lateral foram permitidos 

respirar espontaneamente inicialmente, enquanto que em cavalos em decúbito dorsal a ventilação 

assistida foi iniciada imediatamente, com volume corrente (VT) de 10 mL/kg e pico de pressão 

inspiratória (PPico) de 20 cmH2O.  

Caso a frequência respiratória (f) permanecesse abaixo de três respirações por minuto por 

mais de 2 minutos, ou a PaCO2 atingisse valores acima de 60 mmHg, era iniciada ventilação 

controlada assistida, para garantir uma f mínima de sete respirações por minuto. Se a PaO2 

atingisse valores abaixo de 100 mmHg, a mesma configuração de ventilação controlada era 

aplicada, mas com VT incrementado para 15 mL/kg. A FiO2 foi aumentada de 60 para 85% caso 

a PaO2 atingisse valores inferiores a 60 mmHg.  
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Fluidoterapia de manutenção com solução de Ringer com lactato foi infundida durante a 

cirurgia, em uma taxa de manutenção de 0,08 a 0,16 mL/kg/min. Infusão de dobutamina foi 

utilizada caso os valores da PAM atingissem valores inferiores a 70 mmHg, a uma taxa de 1 a 5 

µg/kg/min, para manter valores de PAM entre 70 mmHg e 90 mmHg. 

 

5.4. Monitoração da recuperação e registro de dados 

Imediatamente após final do procedimento anestésico foi administrado o agonista alfa2 

adrenérgico em bolus IV, de acordo com a dose do grupo experimental. Em seguida o equino foi 

desconectado do aparelho de anestesia e transportado para a sala de recuperação, onde a 

recuperação ocorreu sem assistência. Foi fornecida suplementação de oxigênio através do tubo 

endotraqueal, a uma taxa de 15 L/min, e uma vez que o equino recuperasse o reflexo de 

deglutição, era extubado e o suprimento de oxigênio administrado via nasal.  

A avaliação da recuperação foi feita por dois anestesistas. Uma avaliação foi feita 

imediatamente pelo anestesista responsável, sendo o período de recuperação também gravado 

em vídeo para posterior análise por um outro anestesista experiente, que não teve conhecimento 

dos tratamentos utilizados.  

Foram coletados dados objetivos e subjetivos durante a recuperação. Os dados objetivos 

compreendem os tempos (em minutos) das diferentes fases de recuperação [fim da anestesia até 

a extubação (T1), extubação até decúbito esternal (T2), decúbito esternal até primeira tentativa 

de posição quadrupedal (T3), primeira tentativa de posição quadrupedal até posição definitiva 

(T4) e tempo total de recuperação (T5)] (Figura 2). Também foi registrado o número de tentativas 

para decúbito esternal e o número de tentativas para posição quadrupedal. Todas as recuperações 

anestésicas ocorreram sem assistência, e caso o animal ainda se encontrasse em decúbito lateral 

após decorridos 45 minutos de recuperação, o mesmo era estimulado gentilmente. 
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Figura 2: Tempos das diferentes fases de recuperação anestésica em 63 equinos hígidos 

submetidos à anestesia inalatória com isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 

µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua 

de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R). 

Fonte: Própria autoria 

 

A avaliação subjetiva foi feita por meio de sistema de pontuação, adaptado de Valverde 

et al., (2010). Foi conferido um escore para comportamento durante as diferentes fases da 

recuperação (atitude em decúbito lateral, transição para decúbito esternal, atitude em decúbito 

esternal, transição para posição quadrupedal, equilíbrio e coordenação em posição quadrupedal 

e impressão geral). A pontuação variou de 1 (excelente) a 4 (ruim) (Anexo I). 

Baseado em todos os dados objetivos e subjetivos descritos, foram conferidos dois escores 

finais. O primeiro, utilizado em estudo de Schauvliege et al., (2011), consiste em escore geral da 

recuperação, variando de 1 (excelente) a 6 (péssimo) (Anexo II). A segunda pontuação foi feita 

baseada em uma escala analógica visual, a qual consistiu em uma linha reta de 0 a 10 cm de 

extensão, na qual o anestesista fez uma demarcação. Quanto mais próxima de 0 cm, pior a 

recuperação, e quanto mais próxima de 10 cm melhor a recuperação (Figura 3).  
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Figura 3: Escala visual analógica para avaliação da satisfação com a recuperação em 63 equinos 

hígidos submetidos à anestesia inalatória com isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 

µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua 

de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R). Variação de 0 (pior recuperação possível) a 

10 (melhor recuperação possível) 

 

Fonte: Própria autoria 

  



29 

 

 

 

5.5. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada pelo uso do software1. A normalidade das variáveis 

quantitativas foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk. As variáveis que apresentaram 

distribuição normal foram submetidas à análise de variância (ANOVA) seguido de Tukey. O 

teste de Kruskall-Wallis com correção de Dunn foi aplicado para as variáveis que não 

apresentaram distribuição normal.  As variáveis qualitativas foram comparadas pelo teste Qui-

quadrado. Resultados de testes paramétricos são expressos em média ± desvio padrão, e 

resultados de testes não paramétricos em mediana [intervalo interquartil]. Foi adotado o nível de 

significância de 5% (α = 0.05) em todos os testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 GraphPad Prism® 8.1.2 e R (R Core Team, 2017) 3.4.3 
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6. RESULTADOS 

6.1. Variáveis únicas 

6.1.1.  Procedimento cirúrgico 

Todos os procedimentos cirúrgicos realizados no presente estudo estão descritos no 

quadro 1. 

Quadro 1 – Procedimentos cirúrgicos realizados em 63 equinos hígidos submetidos a anestesia 

inalatória com isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) 

ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 µg/kg/min e 

bolus 20 µg/kg (R). 

Procedimento n % 

Artroscopia / Tenoscopia 27 43 

Excisão de tumor cutâneo 11 17 

Orquiectomia inguinal 7 11 

Artroscopia + Orquiectomia 3 5 

Excisão de kanker em casco 3 5 

Curetagem de ferida perfurante em casco 2 3 

Sutura de ferida em membros 2 3 

Orquiectomia de criptorquida 2 3 

Artroscopia + Excisão tumor cutâneo 1 1,5 

Excisão de parede de casco 1 1,5 

Curetagem bursa occiptal 1 1,5 

Penectomia 1 1,5 

Excisão de queratoma em casco 1 1,5 

Remoção de cálculo vesical 1 1,5 

Fonte: Autoria própria 
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Uma vez que os procedimentos de artroscopia foram os mais frequentes, foi realizada 

uma comparação entre o número de animais foram submetidos ao procedimento de artroscopia 

ou a procedimento cirúrgico diverso, entre os grupos experimentais (Figura 4). Nesse caso, não 

houve diferença significativa entre os grupos. 

Figura 4 – Frequência de procedimentos cirúrgicos realizados em 63 equinos hígidos submetidos 

à anestesia inalatória com isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 

5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 

µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R). 

 
Fonte: Autoria própria 

 

6.1.2. Decúbito 

A frequência de decúbito (lateral direito, lateral esquerdo ou dorsal) dos procedimentos 

cirúrgicos está descrita no Quadro 2. Não houve diferença significativa entre os grupos. 

 

 

 

 

 



32 

 

 

Quadro 2 – Frequência de decúbito durante procedimentos cirúrgicos realizados em 63 equinos 

hígidos submetidos à anestesia inalatória com isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 

µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua 

de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R). 

Decúbito D5 D2.5 R 

Dorsal 16 18 16 

Lateral esquerdo 1 1 2 

Lateral direito 2 2 2 

Fonte: Autoria própria 

 

6.1.3. Idade, sexo e peso 

A faixa etária, sexo e peso dos animais por grupo experimental está descrita nas Figuras 

5A, 5B e 5C. Houve diferença significativa na média de idade entre os grupos D5 e D2.5 (p = 

0,0175). O grupo D5 foi composto por maioria de fêmeas em comparação aos demais grupos (p 

= 0,0175) 
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Figura 5 – Idade (anos), sexo e peso (kg) de 63 equinos hígidos submetidos à anestesia inalatória 

com isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 

µg/kg (D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 

µg/kg (R). Resultados de sexo e idade expressos em mediana [intervalo interquartil]. Letras 

diferentes indicam grupos estatisticamente diferentes. * indica diferença dos demais grupos. 

Fonte: Autoria própria 

6.1.4. Duração da anestesia 

A duração média da anestesia por grupo experimental (em minutos) está descrita na 

Tabela 1. Não houve diferença significativa entre os grupos. 

Tabela 1 – Média de duração da anestesia (em minutos) de 63 equinos hígidos submetidos à 

anestesia inalatória com isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 

µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 

µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R). 

 
D5 D2.5 R 

Duração da anestesia 91 ± 26 83 ± 29 85 ± 19 

Fonte: Autoria própria 
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6.1.5. Anestesista 

Os procedimentos anestésicos foram realizados por cinco diferentes anestesistas. A 

frequência de cada anestesista por grupo experimental está descrita no Quadro 4. Como as 

anestesias foram executadas em sua grande maioria (82%) pelos anestesistas A e B, foi realizada 

comparação entre os grupos considerando apenas as anestesias executadas pelos mesmos. Nesse 

caso, não houve diferença significativa de anestesista entre os grupos experimentais. 

Quadro 4 – Frequência de anestesista em 63 anestesias realizadas em equinos hígidos submetidos 

à anestesia inalatória com isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 

5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 

µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R).  

Anestesista D5 D2.5 R Total 

A 11 6 13 30 

B 7 10 5 22 

C 1 3 2 6 

D 2 2 0 4 

E 0 0 1 1 

Total 21 21 21 63 

Fonte: Autoria própria 

 

6.2. Variáveis fisiológicas 

 A Tabela 2 mostra os dados obtidos de FC, SAP, MAP, DAP, ETCO2 e FE´ISO entre os 

grupos nos tempos 5, 30, 60 e 90 minutos de procedimento cirúrgico. Foi determinado esse 

intervalo uma vez que poucos animais foram submetidos à procedimentos com duração superior 

que 90 minutos, compondo amostras pouco representativas para a análise estatística de tempos 

superiores.  

Todos os grupos apresentaram valores de FC, SAP, MAP, DAP, ETCO2 e FE´ISO dentro 

do intervalo considerado adequado para a espécie durante anestesia geral inalatória, em todos os 

momentos avaliados. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em FC, 

ETCO2 e FE´ISO. Os animais do grupo D5 apresentaram valores de PAS, PAM e PAD 

significativamente menores em comparação aos animais do grupo D2.5 aos 30 minutos de 
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anestesia, e os animais do grupo R valores significativamente menores de PAD em comparação 

aos animais do grupo D2.5 aos 60 minutos de anestesia. 

Tabela 2 – Valores médios de FC, PAS, PAM, PAD, ETCO2 e FE´ISO aos 5, 30, 60 e 90 minutos 

de cirurgia em 63 equinos hígidos submetidos à anestesia inalatória com isofluorano e infusão 

contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da 

anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R). Resultados 

expressos em mediana [intervalo interquartil]. Letras diferentes indicam valores 

significativamente diferentes entre si. 

Parâmetro Grupo  Tempo   

  5 minutos 30 minutos 60 minutos 90 minutos 

FC D5 31 [30-37] 31 [30-35] 33 [32-38] 35 [33-38] 

 D2.5 30 [30-35] 30 [30-35] 33 [30-37] 34 [30-40]  

 R 30 [28-36] 31 [30-34] 33 [30-37] 31 [30-33] 

PAS D5 112 [95-128] 97 [95-108] A 111 [96-117] 98 [91-113] 

 D2.5 115 [101-134] 120 [97-136] B 107 [94-111] 106 [98-131] 

 R 114 [99-130] 103 [96-118] AB 102 [98-108] 101 [97-111] 

PAM D5 88 [75-100] 77 [68-81] A 80 [72-87] 71 [66-86] 

 D2.5 90 [82-115] 91 [77-111] B 82 [76-97] 84 [73-100] 

 R 94 [77-107] 79 [73-89] AB 75 [69-84] 82 [76-88] 

PAD D5 71 [59-84] 62 [55-69] A 65 [59-71] AB 65 [55-76] 

 D2.5 75 [66-99] 80 [62-96] B 70 [60-86] B 69 [57-82] 

 R 79 [64-90]  65 [58-73] AB 59 [55-64] A 66 [63-79] 

ETCO2 D5 42 [39-47] 39 [34-45] 38 [34-42] 39 [31-42] 

 D2.5 45 [43-47] 41 [39-45] 41 [35-46] 40 [28-45] 

 R 45 [36-48] 37 [36-46] 41 [36-45] 41 [34-44] 

FE´ISO D5 1,1 [0,8-1,2] 1,1 [0,9-1,1] 1,1 [1-1,1] 1,1 [1-1,3] 

 D2.5 0,9 [0,8-1,05] 1 [0,9-1] 1,1 [1-1,2] 1 [0,9-1,1] 

 R 0,9 [0,8-1,1] 1 [0,9-1,1] 1,1 [1-1,2] 1,1 [1-1,1] 

Fonte: Autoria própria 
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 Os valores de pH, PaO2, PaCO2, SatO2 e Ht são mostrados na Tabela 3.  Todos os grupos 

apresentaram valores de pH, PaO2, PaCO2, SatO2 e Ht dentro do intervalo considerado adequado 

para a espécie durante anestesia geral inalatória, em todos os momentos avaliados. Não houve 

diferenças significativas entre os grupos nos diferentes momentos para pH, PaCO2, SatO2 e Ht. 

Os animais do grupo D5 apresentaram PaO2 significativamente menor em comparação aos 

animais do grupo R aos 5 e 60 minutos de anestesia. 

Tabela 3 – Valores médios de pH, PaO2, PaCO2, SatO2 e Ht aos 5, 30 e 60 minutos de cirurgia 

em 63 equinos hígidos submetidos à anestesia inalatória com isofluorano e infusão contínua de 

detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da anestesia, ou 

infusão contínua de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R). Resultados expressos em 

mediana [intervalo interquartil]. Letras diferentes indicam valores estatisticamente diferentes 

entre si. 

Parâmetro Grupo  Tempo  

  5 minutos 30 minutos 60 minutos 

pH D5 7,37 [7,34-7,38] 7,39 [7,33-7,41] 7,41 [7,38-7,53] 

 D2.5 7,35 [7,32-7,39] 7,37 [7,35-7,41] 7,37 [7,32-7,46] 

 R 7,38 [7,36-7,41] 7,39 [7,36-7,44] 7,4 [7,36-7,46]  

PaO2 D5 82 [68-122] A 76 [61-107] 68 [61-103] A 

 D2.5 93 [82-140] AB 99 [70-178] 77 [56-124] AB 

 R 140 [80-261] B 140 [86-195] 111 [93-195] B 

PaCO2 D5 56 ± 6,4 54 ± 6,9 54 ± 7,8 

 D2.5 58 ± 6,6 55 ± 6 56 ± 9,5 

 R 55 ± 4,5 53 ± 6,4 55 ± 6,3 

SatO2 D5 96 [92-99] 98 [93-99] 95 [92-99] 

 D2.5 97 [95-99] 98 [94-99] 95 [90-98] 

 R 99 [95-100] 99 [97-99] 98 [97-100] 

Ht D5 30 [28-34] 31 [28-32] 29 [27-36] 

 D2.5 32 [26-34] 30 [28-32] 32 [28-32] 

 R 30 [28-32] 30 [26-32] 27 [24-30] 

Fonte: Autoria própria 
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6.3 Avaliação da recuperação 

6.3.1 Tempos e números de tentativas 

Os diferentes tempos de recuperação, desde a desconexão do aparelho de anestesia até a 

posição quadrupedal definitiva, foram registrados e comparados entre os grupos. O tempo entre 

fim da anestesia e extubação (T1), extubação e decúbito esternal (T2) decúbito esternal e primeira 

tentativa de ficar em posição quadrupedal (T3), primeira tentativa até posição quadrupedal 

definitiva (T4) e tempo total de recuperação (T5) estão descritos na Tabela 4. Os animais do 

grupo D5 apresentaram tempo significativamente maior para ficar em posição quadrupedal após 

sua primeira tentativa em comparação aos do grupo R (p = 0,001). Não houve diferença 

significativa em nenhum dos outros tempos entre os grupos. 

Tabela 4 – Tempos médios das diferentes fases de recuperação (em minutos) por grupo 

experimental em 63 equinos hígidos submetidos à anestesia inalatória com isofluorano e infusão 

contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da 

anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R). Resultados de 

testes paramétricos estão descritos em média ± desvio padrão e resultados de testes não 

paramétricos em mediana [intervalo interquartil]. Letras diferentes indicam valores 

estatisticamente diferentes entre si. 

Tempo D5 D2.5 R 

T1 (fim anest-extub) 20 [15-25] 20 [16-30] 18 [13-25] 

T2 (ext-esternal) 11 [1-20] 9 [1-18] 12 [6-24] 

T3 (esternal-1ª t) 0 [0-2] 0,5 [0-5] 0 [0-4] 

T4 (1ª t-quadrupedal) 0 [0-2,5] A 0 [0-0] AB 0 [0-0] B 

T5 (t total) 42 ± 16,7 42 ± 14 44 ± 15 

Fonte: Autoria própria 

 

O número de tentativas para transição para posição esternal (N_t_est) e o número de 

tentativas para transição para posição quadrupedal (N_t_quadr) estão descritos na Tabela 5. Os 

animais do grupo D5 precisaram de significativamente mais tentativas para obter posição 

quadrupedal em comparação aos animais do grupo R (p = 0,0479). 
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Tabela 5 – Número de tentativas para ficar em decúbito esternal (N_t_est) e em posição 

quadrupedal (N_t_quadr) em 63 equinos hígidos submetidos à anestesia inalatória com 

isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg 

(D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg 

(R). Resultados expressos em mediana [intervalo interquartil]. Letras diferentes indicam valores 

estatisticamente diferentes entre si. 

 
D5 D2.5 R 

N_t_est 1 [1-1,5] 1 [1-1,5] 1 [1-1] 

N_t_quadr 2 [1-2] A 1 [1-2] AB 1 [1-1] B 

Fonte: Autoria própria 

 

Foi comparado entre os grupos o número de animais que necessitaram de estímulo para 

ficar em posição esternal e/ou em posição quadrupedal (Tabelas 6 e 7). Não houve diferença 

significativa entre os grupos na quantidade de animais que necessitaram de estímulo para posição 

esternal ou posição quadrupedal. 

Tabela 6 – Número de animais que necessitaram de estímulo para ficar em posição esternal 

durante a recuperação anestésica em 63 equinos hígidos submetidos à anestesia inalatória com 

isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg 

(D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg 

(R).  

Estímulo D5 D2.5 R 

Sim 4 3 4 

Não 17 18 17 

Total 21 21 21 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 7 – Número de animais que necessitaram de estímulo para ficar em posição quadrupedal 

durante a recuperação anestésica em 63 equinos hígidos submetidos à anestesia inalatória com 

isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg 

(D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg 

(R).  

Estímulo D5 D2.5 R 

Sim 5 3 2 

Não 16 18 19 

Total 21 21 21 

Fonte: Autoria própria 

 

6.3.2 Escores  

Os escores de comportamento durante os diferentes momentos da recuperação conferidos 

aos grupos experimentais estão descritos na Tabela 8. Os animais do grupo D5 apresentaram 

escores significativamente piores para “balanço e coordenação”, tanto na avaliação imediata (p 

= 0,0169), como na avaliação posterior dos vídeos (p = 0,001), e também obtiveram escores 

significativamente piores para “transição para quadrupedal” em comparação aos dos grupos D2.5 

e R (p = 0,006) na avaliação imediata. Os animais do grupo R apresentaram significativamente 

melhores escores em “escore final” em comparação aos dos grupos D2.5 e D5 na avaliação 

posterior (p = 0,005). 
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Tabela 8 – Escores de comportamento durante a recuperação anestésica conferidos pelo 

anestesista imediatamente ao término da recuperação anestésica (1ª avaliação) e por avaliação 

posterior dos vídeos (2ª avaliação) em 63 equinos hígidos submetidos à anestesia inalatória com 

isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg 

(D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg 

(R). Resultados expressos em mediana [intervalo interquartil].  

 1ª avaliação          2ª avaliação 

Escore D5 D2.5 R D5 D2.5 R 

Comportamento em lateral:  

1 (melhor) a 3 (pior) 

1 [1-1] 1 [1-1] 1 [1-1] 1 [1-1] 1 [1-1] 1 [1-1] 

Transição para esternal:         

1 (melhor) a 4 (pior)  

1 [1-2] 1 [1-2] 1 [1-2] 1 [1-2] 1 [1-2] 1 [1-1,7] 

Comportamento em esternal: 

1 (melhor) a 4 (pior) 

1 [1-2] 1 [1-1] 1 [1-1] 2 [1-3,7] 1 [1-2] 1 [1-3,7] 

Transição para quadrup.:      

1 (melhor) a 3 (pior) 

3 [2-3]* 1 [1-2] 1 [1-2] 3 [1,2-3] 2 [1-3] 2 [1-3] 

Balanço e coordenação:      

1 (melhor) a 4 (pior) 

3 [2-3]* 2 [1,5-2] 1 [1-2] 3 [2–4]* 2 [2 – 3] 2 [1–2,7] 

Impressão geral:                  

1 (melhor) a 4 (pior) 

2 [1-2] 1 [1-1,5] 1 [1-2] 2,5 [1,2-

4] 

2 [1-2] 1 [1-2] 

Escore final:                         

1 (melhor) a 6 (pior) 

2 [2-4] 2 [1-2] 1 [1-2] 2 [2–5]  2 [2–2] 1.5 [1–3.5]* 

* Significativamente diferente dos outros grupos da mesma categoria. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

6.3.3 Escala Visual Analógica 

 Os valores do VAS obtidos nos animais dos diferentes tratamentos estão descritos nas 

Figuras 6A e 6B. Os animais do grupo D5 apresentaram pontuação significativamente menor 

(5,4 [4,2-7,2]) em comparação aos do grupo R (9 [6,8-9,5]) (p = 0,0002) e aos do grupo D2.5 (9 

[6,8-9,5] (p = 0,001) na avaliação imediata ao final da recuperação. Na avaliação posterior dos 

vídeos os animais do grupo D5 obtiveram pontuação significativamente menor (4,5 ± 3,2) apenas 

em comparação ao grupo R (7 ± 2,7) (p = 0,0155), sem diferença significativa em comparação 

ao grupo D2.5 (6,1 ± 2,3) (p 0,1617). 
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Figura 6 – Valores de VAS atribuídos aos grupos D5, D2.5 e R imediatamente ao final da 

recuperação anestésica em 63 equinos hígidos submetidos à anestesia inalatória com isofluorano 

e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao 

final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R). Letras 

diferentes indicam grupos estatisticamente diferentes. * indica diferença dos demais grupos. 
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Fonte: Autoria própria 

 

6.4 Avaliação da recuperação: análise de concordância 

 

6.4.1 Escala visual analógica 

 As avaliações do VAS foram comparadas buscando avaliar a concordância entre a 

avaliação imediata feita pelo anestesista ao final da recuperação e a avaliação posterior dos 

vídeos, a qual foi realizada por um único avaliador. Os valores de VAS apresentaram forte 

correlação na análise de regressão linear, com coeficiente de correlação de Spearman ρ = 0,84 

(Figura 7A). Na análise de concordância de Bland-Altman a grande maioria dos escores estão 

dentro do intervalo de confiança de 95% (-1,8 a 4,6), com apenas três avaliações fora desse 

intervalo (Figura 7B). O coeficiente de correlação intra-classe foi considerado satisfatório (0,64) 

entre as avaliações (p = 0,0001). 
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Figura 7: Resultados da regressão linear (A) e de concordância Bland-Altman (B) referente aos 

escores de VAS conferidos imediatamente ao final da recuperação anestésica versus escores de 

VAS conferidos por avaliação posterior dos vídeos das recuperações em 63 equinos hígidos 

submetidos à anestesia inalatória com isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 

µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg (D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua 

de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg (R).  
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Fonte: Autoria própria 

 

6.4.2 Escores 

 As avaliações por escores foram comparadas utilizando a estatística de concordância AC1 

de Gwet. Quanto mais próximo de 1, melhor a concordância entre a primeira avaliação (imediata) 

e a segunda avaliação (posterior dos vídeos). Apenas a avaliação de “comportamento durante 

decúbito lateral” teve ótima concordância, enquanto que para os outros escores variou de 

moderada a pobre. Os valores de concordância dos escores estão descritos na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Avaliação de concordância AC1 de Gwet para as avaliações por escore das diferentes 

fases de recuperação anestésica de 63 equinos hígidos submetidos à anestesia inalatória com 

isofluorano e infusão contínua de detomidina 0,08 µg/kg/min e bolus 5 µg/kg (D5) ou 2,5 µg/kg 

(D2.5) ao final da anestesia, ou infusão contínua de romifidina 0,66 µg/kg/min e bolus 20 µg/kg 

(R). Quanto mais próximo de 1, melhor a concordância entre as avaliações. 

Variáveis Concordância  P valor 

Comportamento em lateral 0,9116 0,0000 

Transição para esternal  0,5726 0,0000 

Comportamento em esternal  0,4553 0,0000 

Transição para quadrupedal  0,2226 0,0289 

Balanço e coordenação 0,2756 0,0019 

Impressão geral 0,3398 0,0003 

Escore final                        0,3439 0,0000 

Fonte: Autoria própria 
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7. DISCUSSÃO  

No presente estudo ambas detomidina e romifidina, nas doses utilizadas, promoveram 

efeito semelhante no requerimento do anestésico volátil, uma vez que não houve diferença 

significativa na FE’ISO entre os grupos experimentais. Os animais dos grupos tratados com 

detomidina 0,08 µg/kg/min (D5 e D2.5) apresentaram valores médios de FE’ISO ao redor de 

1,07%, semelhante ao observado em estudo realizado por Schauvliege et al., (2011), os quais 

utilizaram a mesma taxa de infusão e também obtiveram valores de FE’ISO entre 0,95% a 1,1%.  

Em estudo clínico semelhante Del Barrio et al., (2017) utilizaram o dobro da dose de detomidina 

(0,16 µg/kg/min) durante a anestesia com isofluorano e observaram valores semelhantes de 

FE’ISO, ao redor de 1,03%. 

A administração de detomidina em bolus intravenoso durante a anestesia inalatória 

produz acentuado efeito redutor na CAM do isofluorano, dose e tempo dependente (STEFFEY 

et al., 2002), sendo que o seu tempo de meia-vida de eliminação é ao redor de 30 minutos após 

aplicação intravenosa em equinos (GRIMSRUD et al., 2009). Em todos os estudos supracitados 

foi utilizado bolus de detomidina na medicação pré-anestésica (MPA). É possível que o bolus 

administrado na MPA possa ter influenciado os valores de FE’ISO observados durante a 

anestesia com infusão contínua, o que justificaria os valores de FE’ISO semelhantes em infusão 

contínua com detomidina 0,08 µg/kg/min ou 0,16 µg/kg/min. De fato, Schauvliege et al., (2011) 

não encontraram diferença no requerimento de isofluorano entre o grupo tratado com 10 µg/kg 

de detomidina na MPA e infusão contínua de 0,08 µg/kg/min de detomidina em comparação ao 

grupo tratado com 10 µg/kg de detomidina na MPA e infusão contínua com solução salina. 

De mesmo modo, o grupo tratado com infusão contínua de romifidina (0,66 µg/kg/min) 

apresentou valores de FE’ISO próximos de 1,03%, semelhante ao observado em estudo realizado 

por Devisscher et al., (2010), os quais obtiveram valores ao redor de 1%, e por Del Barrio et al. 

(2017), com valores ao redor de 1,07%. Ambos utilizaram a mesma dose de romifidina do 

presente estudo. A romifidina em infusão contínua na dose de 0,66 µg/kg/min  reduz em 15% o 

requerimento de isofluorano em equinos (DEL BARRIO et al., 2017) e apresenta tempo de meia-

vida de eliminação prolongado em comparação à detomidina, sendo ao redor de 138 minutos, e 

consequentemente tempo mais longo de ação, ao redor de 120 minutos (WOJTASIAK-

WYPART et al., 2012). Seu maior tempo de ação pode ser vantajoso quando se deseja manter o 
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efeito da sedação por mais tempo. No presente estudo, pode-se inferir que a romifidina produziu 

efeito sedativo mais prolongado em comparação à detomidina no período da recuperação. 

Dentre as variáveis únicas, observou-se a maior média na idade e a maior quantidade de 

fêmeas nos animais do grupo D5. Diversos estudos buscaram elucidar quais fatores têm maior 

impacto no período da recuperação anestésica em equinos (YOUNG; TAYLOR, 1993; MEE et 

al., 1998; JOHNSTON et al., 2002; DUGDALE et al., 2016). Idade e sexo não foram 

identificados como fatores que possam influenciar a qualidade de recuperação, porém, no estudo 

de Dugdale et al., (2016) todos os animais que apresentaram luxações ou fraturas durante a 

recuperação anestésica tinham idade superior a 14 anos. Isso pode indicar que a idade avançada 

pode afetar o período de recuperação dos equinos devido à comorbidades senis como 

osteoporose. Como no presente estudo a maior faixa etária do grupo D5 foi de apenas 7 anos, 

acredita-se que essa diferença de idade não tenha exercido influência relevante durante a 

manutenção da anestesia ou na recuperação anestésica em comparação aos demais grupos. De 

maneira similar, uma vez que não foi demonstrada influência do sexo na qualidade de 

recuperação, acredita-se que o maior número de fêmeas do grupo D5 também tenha exercido 

mínima influência nos resultados.  

No estudo mais recente disponível, os fatores identificados como tendo forte influência 

no período de recuperação anestésica em equinos foram maior peso, pacientes ASA igual ou 

maior que 3 e tempo cirúrgico prolongado (DUGDALE et al., 2016). Não houve diferença entre 

os grupos para essas variáveis, uma vez que todos os equinos eram saudáveis, classificados ASA 

1 ou 2, sem diferença significativa de peso corpóreo e submetidos à procedimentos cirúrgicos 

eletivos de duração similar, ao redor de 85 minutos. 

No presente estudo, grande parte das cirurgias foram artroscopias (43%), sendo que não 

foram observadas diferenças nos escores de VAS entre os animais submetidos à artroscopia ou a 

outros procedimentos cirúrgicos. Não há estudos disponíveis que mensurem o impacto de 

cirurgias de artroscopia na qualidade de recuperação anestésica em equinos. Procedimentos 

cirúrgicos cruentos e invasivos foram correlacionados negativamente com a qualidade de 

recuperação, dentre eles cirurgias ortopédicas como osteossínteses (YOUNG; TAYLOR, 1993). 

Artroscopias, apesar de compreenderem cirurgias ortopédicas, são pouco invasivas e dolorosas 

em comparação à osteossínteses, o que pode justificar os escores de recuperação semelhantes aos 

dos animais submetidos à procedimentos cirúrgicos não ortopédicos. 
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Os parâmentros cardiovasculares, assim como os parâmetros hemogasométricos,  

variaram conforme observado em outros estudos clínicos com infusão contínua de detomidina 

ou romifidina durante a anestesia com isofluorano (DEVISSCHER et al., 2010; SCHAUVLIEGE 

et al., 2011; NIIMURA DEL BARRIO et al., 2017), estando dentro do intervalo considerado 

aceitável para a espécie durante anestesia (HUBBELL; MUIR, 2009). O grupo D5 apresentou 

PaO2 significativamente menor em comparação ao grupo R aos 5 e 60 minutos de anestesia. 

Equinos são suscetíveis à hipoxemia durante anestesia inalatória, principalmente em decúbito 

dorsal, devido à compressão do diafragma pelas vísceras, o que proporciona graus variados de 

atelectasia pulmonar e consequente prejuízo da troca gasosa (NYMAN et al., 1990; MOENS, 

2013). No entanto, não houve diferença entre os grupos na quantidade de animais em decúbito 

dorsal ou lateral.  

Dentre os animais do grupo D5, seis apresentaram valores de PaO2 inferiores a 80 mmHg 

em algum momento durante a anestesia, sendo que desse total dois animais estavam em decúbito 

lateral e quatro em decúbito dorsal. No grupo D2.5, de maneira semelhante, cinco animais 

apresentaram valores de PaO2 abaixo de 80 mmHg em algum momento durante a anestesia, sendo 

um em decúbito lateral e quatro em decúbito dorsal. Já no grupo R, três animais apresentaram 

PaO2 inferior a 80 mmHg em algum momento durante a anestesia, sendo que os três foram 

mantidos em decúbito dorsal. Proporcionalmente, não foi observada diferença significativa na 

incidência de hipoxemia entre os animais em decúbito lateral ou dorsal, porém a quantidade de 

animais em decúbito lateral foi reduzida em comparação aos animais em decúbito dorsal, 

dificultando a comparação. Nos animais em decúbito dorsal a hipoxemia, quando presente, 

permaneceu ao longo da anestesia, enquanto que nos equinos em decúbito lateral a hipoxemia 

foi observada de maneira transitória. No entanto, a pontuação de VAS para a recuperação desses 

animais que apresentaram momentos de hipoxemia não diferiu da média observada para os 

respectivos grupos. Outro fator importante correlacionado à oxigenação sanguínea é a 

modalidade ventilatória empregada, assim como a FiO2 fornecida durante a anestesia (MOENS, 

2013). Ambas foram padronizadas de modo que todos os animais fossem submetidos ao mesmo 

protocolo de ventilação e FiO2 e todos os animais em decúbito dorsal foram imediatamente 

ventilados desde o início da anestesia. Ademais, não houve diferença significativa entre os grupos 

em relação à quantidade de animais que foram ventilados mecanicamente. 
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Algumas comorbidades resultam em reduzida complacência pulmonar, como por 

exemplo nos pacientes que apresentem inflamação pulmonar crônica (LECLERE et al., 2011), 

podendo dificultar a ventilação mecânica. Todos os animais do presente estudo foram 

determinados saudáveis por anamnese, exame clínico e hematológico. Por fim, os animais do 

grupo D2.5 receberam a mesma taxa de infusão de detomidina durante a manutenção anestésica 

que os animais do grupo D5, e não apresentaram diferença significativa na PaO2 em comparação 

ao grupo R. Não se sabe ao certo o motivo de apenas os animais do grupo D5 terem apresentado 

valores menores de PaO2 em comparação ao grupo R aos 5 e 60 minutos de anestesia. 

   Cerca de metade dos animais (22 dos 42 tratados com detomidina e oito dos 21 tratados 

com romifidina) necessitaram de infusão contínua de dobutamina para manter valores adequados 

de PAM. A dose média necessária foi semelhante às utilizadas por DEVISSCHER et al., (2010) 

e Schauvliege et al., (2011), sendo que no último estudo apenas um dos 10 animais tratados com 

infusão de 0,08 µg/kg/min de detomidina necessitou de infusão do inotrópico. Não se sabe ao 

certo se o uso dos agonistas alfa2 adrenérgicos reduz de fato a necessidade do uso de inotrópicos 

durante a anestesia inalatória em equinos. Estudos comparando infusão de xilazina (PÖPPEL et 

al., 2015) e romifidina (KUHN et al., 2004) com solução salina  também reportaram menor 

necessidade de dobutamina nos animais que receberam infusão de agonista alfa2 adrenérgico, 

porém no estudo de  Del Barrio et al., (2017) não foram encontradas diferenças no número de 

animais que receberam dobutamina entre os grupos tratados com 0,16 µg/kg/min de detomidina, 

0,66 µg/kg/min de romifidina ou solução salina. 

Uma vez que, até o momento, não se tem definido um método “gold standard” para 

avaliar a recuperação anestésica em equinos, a avaliação da recuperação foi feita por sistema de 

escores qualitativos adaptado de Valverde et al., 2010, o qual é utilizado na rotina da clínica do 

Hospital Veterinário da Universidade de Ghent. Adicionalmente, foi feita a avaliação por VAS, 

por ser um método sensível de avaliação em que o avaliador não é influenciado ao escolher entre 

escores pré-determinados (FARMER et al., 2014). De fato, a avaliação de VAS apresentou ótima 

correlação e boa concordância entre a primeira e segunda avaliações, enquanto que no sistema 

de escores a concordância entre as avaliações variou de moderada a pobre.  

A avaliação por escores qualitativos é simples de ser aplicada, e requer que o avaliador 

classifique a recuperação entre pré-determinadas classes. É um método prático para o uso clínico 

diário porém, em algumas situações, a recuperação não se adequa em nenhum dos escores pré-
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determinados, ou se adequa a mais de um escore, o que predispõe à ambiguidade e reduz a 

sensibilidade para detectar a diferença entre as recuperações (SUTHERS et al., 2011). Essa 

poderia ser uma justificativa para a pobre concordância entre os avaliadores usando a escala de 

escores pré-determinados em comparação à boa concordância na avaliação por VAS do presente 

estudo. Apesar da concordância pobre entre as avaliações de escores, em ambos os momentos 

(1a avaliação e 2a avaliação) os animais do grupo D5 foram avaliados com piores escores para 

balanço e coordenação, enquanto que os animais do grupo R receberam melhores escores finais 

de recuperação, com diferença significativa dos demais grupos na 2ª avaliação. Valverde et al., 

(2013) desenvolveram um método de avaliação em que, a partir dos escores qualitativos, calcula-

se a soma total de escores, buscando assim a partir de observações qualitativas converter a um 

escore quantitativo com maior sensibilidade para detectar as diferenças durante a recuperação. 

No presente estudo, optou-se obter uma avaliação quantitativa por método de escore de VAS, o 

qual também foi demonstrado como confiável e reproduzível para avaliar recuperação anestésica 

em equinos (FARMER et al., 2014; PLATT et al., 2018).  

A parte objetiva consistiu nos tempos de recuperação e número de tentativas para posição 

esternal e quadrupedal. Todos os grupos apresentaram tempo médio total de recuperação 

anestésica ao redor de 40 minutos, e tempo médio entre fim da anestesia até extubação ao redor 

de 20 minutos, intervalos semelhantes aos observados nos demais estudos com infusão de 

detomidina (SCHAUVLIEGE et al., 2011; DEL BARRIO et al., 2017) ou romifidina 

(DEVISSCHER et al., 2010). Porém, no grupo em que foi administrado bolus de 5 µg/kg de 

detomidina previamente à recuperação, foram observados piores escores de ataxia para a 

transição e manutenção da posição quadrupedal, assim como maior número de tentativas para 

posição esternal e posição quadrupedal e piores escores de VAS. Em comparação, o grupo tratado 

com bolus de 2,5 µg/kg de detomidina apresentou escores semelhantes aos animais tratados com 

20 µg/kg de romifidina.  

A detomidina na dose de 20 µg/kg é considerada equipotente a 80 µg/kg de romifidina 

para sedação, porém nessas respectivas doses a detomidina produz ataxia mais pronunciada que 

a romifidina, com duração ao redor de 60 minutos (ENGLAND et al., 1992). No presente estudo, 

o bolus de sedação para recuperação com detomidina (5 µg/kg) em dose equipotente à romifidina 

(20 µg/kg) promoveu tempo de recuperação semelhante, porém evidenciou-se a ataxia causada 

pela detomidina. A dose menor de detomidina, 2,5 µg/kg, foi suficiente para produzir tempo de 
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recuperação semelhante à romifidina na dose de 20 µg/kg, com escores de ataxia menos 

pronunciados. A romifidina obteve melhores escores finais de recuperação em comparação aos 

grupos tratados com detomidina, com maior número de animais classificados “sem ataxia”. A 

romifidina, em comparação à doses equipotentes de detomidina, além de produzir menos ataxia 

(ENGLAND et al., 1992) apresenta efeito sedativo mais prolongado e efeito antinociceptivo mais 

intenso que a detomidina (MOENS et al., 2003). Ambos fatores maior sedação residual, 

combinado ao efeito analgésico, podem ter contribuído para o melhore escore final de 

recuperação observado nos animais do grupo tratado com romifidina. 
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8. CONCLUSÃO 

Ambos os protocolos romifidina infusão de 0,66 µg/kg/min seguida de bolus 20 µg/kg no 

período inicial da recuperação ou detomidina infusão de 0,08 µg/kg/min seguida de bolus 2,5 

µg/kg no período inicial da recuperação produzem efeito semelhante na manutenção da anestesia 

com isofluorano e boa qualidade de recuperação anestésica em equinos saudáveis. Bolus de 5 

µg/kg de detomodina IV previamente à recuperação aumentou a ocorrência de ataxia no período 

de recuperação anestésica, piorando a qualidade de recuperação em comparação aos demais 

grupos.  
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ANEXO I 

Escores de comportamento durante as diferentes fases de recuperação anestésica de equinos submetidos à anestesia inalatória com 

isofluorano,e infusão contínua de romifidina ou detomidina [adaptado de VALVERDE et al., (2010)]. 

Comportamento Escore 

Durante decúbito lateral 1 - Calmo  
2 - Tensão muscular 

aumentada 

3 - Movimentos de 

pedalagem 
- 

Transição para decubito esternal 1 - Calmo, bem coordenado 2 – Difícil 
3 – Excitação durante 

tentativas 
4 – Rola para o outro lado 

Descrição do decubíto esternal 1 - Boa coordenação, estável 2 – Sem decúbito esternal 3 - Decúbito prolongado 4 – Decúbito instável 

Transição para estação 
1 - Bem coordenada, força 

normal 
2 - Fraco  

3 - Instável durante 

primeiras tentativas 
- 

Balanço e coordenação em estação 1 - Estável  2 - Um pouco atáxico  3 - Muito instável 
4 - Cavalo cai após uns 

momentos em estação 

Impressão geral  1 - Calmo 2 - Moderado 3 - Excitação  4 - Recuperação muito ruim 
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ANEXO II 

Escore geral da recuperação anestésica de equinos submetidos à anestesia 

inalatória com isofluorano e infusão contínua de romifidina ou detomidina 

(SCHAUVLIEGE et al., 2011). 

 

Escore Descrição 

1 1 tentativa para levantar, 

sem ou mínima ataxia 

2 

 

1-2 tentativas para levantar, 

pouca ataxia 

3 >2 tentativas de levantar, 

mas cavalo permanece calmo, 

baixo risco de injúria 

4 >2 tentativas para levantar, 

cavalo permanece calmo, mas 

recuperação indesejada 

5 >2 tentativas de levantar, 

excitação com claro risco de injúria 

6 

 

Excitação severa/ cavalo 

com injúria 

 

 

 

 


