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RESUMO 
 

Objetivou-se avaliar os efeitos do uso do fentanil, quetamina ou diazepam 
como coadjuvantes da indução anestésica pelo propofol em cães, assim como 
avaliar os efeitos cardiovasculares, respiratórios, qualidade da indução 
anestésica e intubação orotraqueal por estes agentes. Foram utilizados 24 
cães ASA I e II, de diferentes raças, machos e fêmeas, com peso médio 
18±6,8kg, submetidos a diferentes procedimentos cirúrgicos, distribuídos 
aleatoriamente em quatro grupos de seis animais cada: G-CP (solução salina e 
propofol); G-FP (5 mcg/kg de fentanil e propofol), G-KP (0,5 mg/kg de 
quetamina e propofol) e G-DP (0,2mg/kg de diazepam e propofol). Todos os 
animais receberam como medicação pré-anestésica a acepromazina (0,05 
mg/kg) associada a morfina (0,2 mg/kg), pela via intramuscular. Dois minutos 
após a administração do agente co-adjuvante ou salina, a indução anestésica 
foi realizada com 5mg/kg de propofol ou aquela suficiente para abolir o reflexo 
laringotraqueal para realização da intubação orotraqueal. Avaliaram-se a FC, 
PAS, PAM, PAD, f, ETCO2, SatO2,e ToC que foram mensuradas antes da MPA 
(M1), 15 minutos após MPA (M2), durante a indução anestésica (M3), ao 
término da indução anestésica (M4) e após a intubação orotraqueal (M5). A 
qualidade da indução anestésica foi avaliada através de uma escala numérica 
denominada escore de indução e intubação. O uso do fentanil como 
coadjuvante (G-FP) reduziu significativamente a dose do propofol 
(2,42±0,38mg/kg) quando comparado ao G-CP (4,43±0,32mg/kg), ao G-DP 
(3,78±1,3mg/kg) e ao G-KP (3,90±0,84mg/kg). Houve redução significativa das 
pressões arteriais em G-FP, sendo esta similar ao G-CP. Não foram 
observadas diferenças significativas entre os tratamentos para FC, f, ETCO2 e 
ToC. A SatO2 apresentou redução em M4 no G-DP. Os escores de indução e 
intubação foram similares para ambos os grupos estudados. Concluiu-se que o 
fentanil proporcionou maior redução da dose do propofol, porém proporcionou 
hipotensão mais severa em relação aos outros agentes coadjuvantes. Os 
efeitos colaterais foram mínimos. A qualidade de indução e intubação foram 
satisfatórias, porém os animais que receberam apenas propofol apresentaram 
os melhores escores.  
 
Palavras-chave: Propofol, co-adjuvantes, indução anestésica, cães. 
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TRACHEAL INTUBATION WITH THE USE OF INDUCTION ADJUNCT WITH 

PROPOFOL IN DOGS. 

 

Author: RAQUEL WOLFF CABALA 
 

Leader: Prof. Dr. ROSANA MARIA DE OLIVEIRA CLARK 
 

ABSTRACT 

The objective was to evaluate the effects of the use of fentanyl, ketamine or 
diazepam, as coadjuvant induction of anesthesia with propofol in dogs and to 
evaluate the cardiovascular, respiratory and quality of induction of anesthesia 
and tracheal intubation by these agents. Twenty four dogs ASA I and II, of 
different breeds and average weight 18 ± 6.8 kg, males and females subjected 
to different surgical procedures were randomly allocated in four groups of six 
each: G-CP (saline); G-FP (5mcg/kg - fentanyl), G-KP (0,5 mg/kg - ketamine) 
and G-DP (0,2mg/kg - diazepam). All animals recieved pre-anaesthetic 
medication with acepromazine (0,05 mg/kg) combined with morphine (0,2 
mg/kg) administered intramuscularly. Two minutes after coadjuvants or saline 
administration, the anaesthetic induction was perfomed with 5mg/kg of propofol 
or the sufficient dose required to lost protector reflex and ensure endotracheal 
intubation.  HR, SAP, MAP, DAP, RR, ETCO2, SpO2, and ToC were measured 
before pre-anaesthetic medication (M1), 15 minutes after M1 (M2), during 
induction of anesthesia (M3), at the end of induction anesthetic (M4) and after 

intubation (M5).The quality of anesthesia was evaluated using a numerical 
scale by induction and intubation score. The use of fentanyl as coadjuvant 
induction reduced significantly propofol dose requirement (2,42±0,38mg/kg), 
when compared to G-CP (4,43±0,32mg/kg), to G-DP (3,78±1,3mg/kg) and to G-
KP (3,90±0,84mg/kg). Significant reductions on arterial pressures ocurred in G-
FP, but it were similar in G-CP. No statistically significant differences were 
observed between groups in mean HR, RR, ETCO2, SpO2 and ToC. SpO2 was 
reduced in M4 of G-DP. The induction and intubation scores were similar in all 
groups. It can be concluded the administration of fentanyl decreased propofol 
requirement but promoted severe hypotension when compared with other co-
adjuvants agents. There were minimal undesirable effects. The quality of 
induction and intubation were satisfactory, but the dogs that were induced with 
only propofol demonstrated better score. 
 
Keywords: Propofol, co-adjuvants, anaesthesia induction, dogs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A anestesia tem sido motivo de preocupação para profissionais nos 

campos biomédicos, médicos e veterinário, tanto em atendimentos diários 

quanto na pesquisa (MASSONE, 2011). Entretanto, a ampla variedade de 

porte, raças e idade, bem como as diferentes afecções tornam-se de 

fundamental importância para o anestesiologista ter domínio nas diferentes 

modalidades anestésicas. 

 Ao longo dos anos, têm-se buscado técnicas modernas e conceitos atuais 

que tornem a anestesia segura e adaptável aos diversos procedimentos 

cirúrgicos que se fazem necessários à prática da Medicina Veterinária. Neste 

contexto, a anestesia geral moderna inclui o uso de técnicas multimodais que 

associam agentes voláteis ou intravenosos com opióides ou anestesia regional, 

com o objetivo de somar os efeitos desejáveis inerentes aos diversos fármacos 

e técnicas. Assim, permite-se minimizar efeitos indesejáveis decorrentes de 

estímulos dolorosos e concomitantemente, propiciar indução e recuperação 

seguras e suaves. 

 Na prática anestesiológica, normalmente se utiliza um tranqüilizante 

derivado da fenotiazina para a realização da medicação pré-anestésica (MPA), 

seguida de um agente indutor intravenoso geralmente barbitúrico de curta 

duração (tiopental) ou não barbitúrico (propofol) e finalmente a manutenção 

anestésica por um agente inalatório halogenado. A fase da indução anestésica 

é aquela onde se deseja a abolição dos reflexos laringotraqueal para a 

realização da intubação endotraqueal e subseqüente conexão ao aparelho de 

anestesia geral inalatória. 

 Há uma preocupação constante dos anestesiologistas médicos 

veterinários, no estudo da redução dos efeitos adversos associados ä 

administração do propofol. Seus efeitos adversos incluem hipotensão, 

hipoventilação e apnéia. Deste modo, é conveniente redução de sua dose 

durante procedimentos operatórios, principalmente em animais idosos, ou 

portadores de anomalias, que possam comprometer o desenvolvimento da 

anestesia. Com a associação de outros anestésicos, esta redução torna-se 

factível (FANTONI et al.1999).  
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 Atualmente, o uso de um ou mais agentes coadjuvantes na anestesia é 

bastante utilizada na anestesia humana, e vem sendo abordada na Medicina 

Veterinária, que tem como intuito reduzir a dose do agente indutor, 

minimizando consequentemente, os efeitos indesejáveis provocados pelo 

mesmo. Desta forma, diversas associações têm sido propostas para esta 

finalidade, sendo uma delas a utilização de opióides, benzodiazepínicos e 

anestésicos dissociativos, anteriormente a administração do propofol, para 

reduzir a dose anestésica do mesmo, bem como seus efeitos colaterais, além 

de auxiliar na intubação endotraqueal.  

 Coindução da anestesia é definida como a associação de dois ou mais 

agentes e é praticado pelo anestesiologista para explorar as interações 

medicamentosas. Ao associar dois ou mais agentes intravenosos, a exigência 

de dose individual de cada droga é diminuída, reduzindo assim o incidência ou 

severidade de agente específico indesejada efeitos (AUCKBURALLY, et al. 

2008). Mesmo assim, a associação farmacológica não está isenta de produzir 

risco ao paciente. O somatório de vários fármacos pode introduzir uma variável 

imprevisível, devido à ação agonista ou antagonista. Esta interação pode 

resultar em efeitos inesperados, bem como ser fonte de morbidade. 

 Diante das evidências do uso de coadjuvantes no momento da indução, 

torna-se importante avaliar qual fármaco pode provocar menores alterações 

nos parâmetros cardíacos e respiratórios do animal reduzir a dose do propofol, 

evitando suas possíveis complicações e proporcionar uma indução e intubação 

suave.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. PROPOFOL 

 O propofol (2,6 di-isoprpylphenol) um derivado aquil-fenólico é um 

anestésico geral intravenoso, não barbitúrico com propriedades hipnóticas e 

sedativas, através da interação com neurotransmissor inibitório do ácido gama-

aminobutírico (GABA). Devido a sua baixa solubilidade em água é veiculado 

em emulsão fina contendo óleo de soja, fosfolipídeos purificados e lecitina de 

ovo, o que o torna branco. Apresenta pH neutro, é isotônico e sua formulação 

apenas é efetiva quando administrada através da via intravenosa (MASSONE, 

2011). 

 Na prática clínica de pequenos animais vem sendo amplamente utilizado 

como agente indutor anestésico, em uma única aplicação intravenosa, para 

permitir a intubação endotraqueal e iniciar a anestesia inalatória (MORGAM; 

LEGGE, 1989; WEAVER & RAPTOPOULOS, 1990) ou na manutenção da 

anestesia através da administração contínua (HALL & CHAMBERS, 1987; 

WATNEY & PABLO, 1992).  

 O rápido metabolismo deste fármaco é responsável pela perda da 

consciência em 20 a 40 segundos após a administração intravenosa, o retorno 

precoce às atividades e redução das náuseas pós-anestésicas (DUKE, 1995). 

Após sua administração inicial em “bolus”, a concentração plasmática declina 

rapidamente devido à redistribuição a partir do cérebro para outros tecidos 

altamente perfundidos. A velocidade de eliminação do propofol, para a 

redistribuição, é similar a do tiopental sódico, sendo que o seu metabolismo é 

10 vezes mais rápido (DUKE, 1995). A anestesia promovida pelo propofol em 

cães é caracterizada por rápido início de ação, curta duração e suave 

recuperação (MASSONE, 2011). 

 O propofol não apresenta efeito cumulativo (MORGAN & LEGGE, 1989), 

sendo redistribuído rapidamente do cérebro para outros tecidos e 

biotransformado em vias hepáticas e extra-hepáticas, como nos pulmões, 

parede intestinal e nos rins possibilitando que o tempo de recuperação 

anestésica seja curto (FANTONI & CORTOPASSI, 2010; MASSONE, 2011). 
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 A dose de indução da anestesia depende do uso ou não de medicação 

pré-anestésica, assim como do uso de outros agentes coadjuvantes. Em cães 

a dose requerida para produzir anestesia e facilitar a intubação orotraqueal 

varia de 3 a 5 mg/kg em cães com medicação pré-anestésica (MASSONE, 

2011). Os efeitos colaterais, associados ao uso do propofol, estão intimamente 

relacionados com a dose administrada. Dose maiores que 9 mg/kg em “bolus”, 

rápido, induzem a cianose transitória, secundária a diminuição da freqüência 

respiratória. Podem ocorrer períodos de apnéia levando a necessidade de 

ventilação mecânica em alguns pacientes (MUIR & GADAWSKI, 1998). Psatha 

et al. (2011), observou uma diferença significante da freqüência cardíaca em 

animais que receberam associação de fentanil, diazepam e propofol, alguns 

apresentaram um aumento e outros uma diminuição da freqüência. 

 Com o propofol, a indução e recuperação da anestesia geralmente 

ocorrem de forma satisfatória sendo possível verificar ausência de fenômenos 

excitatórios, quando utilizados sedativos na medicação pré-anestésica. Porém 

observa-se, ocasionalmente, excitação durante a indução com propofol, em 

cães e gatos sem pré medicação (FERRO et al., 2005). 

 Várias pesquisas têm mostrado que o propofol promove algumas 

alterações cardiorrespiratórias em cães pré-tratados ou não com 

tranqüilizantes, sedativos, opióides ou outros agentes (WATKINS et al. 1987; 

MORGAM; LEGGE, 1989; WEAVER; RAPTOPOULOS, 1990; SMITH et al. 

1993; COVEY-CRUMP & MURISON, 2008). No sistema respiratório, o propofol 

causa depressão semelhante à verificada com o tiopental. Após administração 

do agente pode ocorrer apnéia transitória, responsivas à maioria dos reflexos 

estimulantes, diminuição do volume minuto e da freqüência respiratória 

(FANTONI et al., 2002). A ausência de apnéia, durante a indução, foram 

atribuídos por FERRO et al. (2005) e LOPES (2005) à velocidade de 

administração do fármaco. 

 Durante a anestesia com propofol observa-se redução da ventilação e 

aumento da PaCO2, e por isso se aconselha o uso de suplementação com 

oxigênio (WEAVER & RAPTOPOULOS, 1990). 

 O propofol é importante depressor do aparelho cardiovascular, sendo 

mais depressor que o tiopental.  Dependendo da dose de indução, o propofol 
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reduz de 15 a 30% a pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica 

(PAD) e pressão arterial média (PAM). Este efeito é acentuado pela 

administração de analgésicos opiáceos, principalmente em pacientes idosos e 

hipovolêmicos (FAYYAZ et al.,2009). NOLAN & REID (1993) e LÖPEZ et al. 

(1994)  afirmaram que o propofol não altera a função diastólica e sistólica do 

ventrículo esquerdo, porém LÖPEZ et al. (1994) e MORGAN & LEGGE (1989), 

afirmam que a pressão sangüínea diminuiu em 20%, bem como ocorreu 

diminuição do trabalho cardíaco em 15%, volume sistólico em 20%, trabalho 

sistólico em 30% e resistência vascular sistêmica em 15 a 25%. 

 O propofol não apresenta propriedades analgésicas, sendo associado a 

fármacos analgésicos, como fentanila, alfentanila, sufentanila, quetamina e 

dexmedetomidina em protocolos em cães e gatos (FANTONI & CORTOPASSI, 

2010). 

 O potencial convulsivo ainda é muito contraditório, pois alguns relatos 

mostrar que após seu uso, houve efeito convulsivante, enquanto em outros é 

utilizado na terapia com status epilepticus (FERREIRA et al., 2008).  

  

2.2. FENTANIL 

 O citrato de fentanil é um opióide, derivado sintético da morfina, agonista 

de receptores opióides do tipo (BODNAR & KLEIN, 2004). Quando 

administrado pela via intravenosa, seus efeitos têm inicio em 1 a 5 minutos 

apresentando pico de efeito entre 3 e 5 minutos e meia-vida plasmática de 

cerca de 45 minutos. Este fármaco possui propriedades lipofílicas, atingindo 

rapidamente o SNC e sua meia-vida de eliminação é de 3 a 12 horas, sendo 

biotransformado no fígado e eliminado pelos rins (PASERO, 2005).  

 A rápida distribuição do fármaco pode causar saturação dos sítios 

tissulares, bem como músculos esqueléticos, levando a diminuição da 

concentração plasmática e imediatamente diminui seus efeitos clínicos 

(THURMON et al.,2007). 

 Os opióides interagem com receptores específicos localizados, sobretudo, 

no sistema nervoso central. Dos quais são descritos quatro tipos: o receptor mu 

(μ) e seus subtipos: mu-1 e mu-2, responsável por euforia, sedação, analgesia, 
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depressão respiratória e sinergismo; o receptor kappa (κ), responsável por 

analgesia espinhal e sedação; o receptor sigma (σ), responsável por excitação, 

ansiedade e efeitos alucinógenos; e o receptor delta (δ), ainda pouco estudado 

(VALADÃO et al., 2002; CASSU et al., 2008).  

 Sua potência chega ser 75 a 125 vezes maior que a da morfina 

(FANTONI & MASTROCINQUE, 2002). Esse agente não provoca liberação de 

histamina, nem hipotensão, mas pode produzir apnéia e bradicardia, caso seja 

administrado de forma rápida pela via intravenosa, sendo aconselhável sua 

diluição e administração lenta, por essa via (FANTONI & MASTROCINQUE, 

2002).  

 Doses elevadas de fentanil produzem intensa rigidez muscular, 

possivelmente como resultado dos efeitos dos opióides sobre a transmissão 

dopaminérgica, no corpo estriado, fato que pode comprometer a ventilação no 

paciente em respiração espontânea (FANTONI, et al., 1999). 

 Sobre o sistema cardiovascular, o fentanil produz redução da FC, 

principalmente quando aplicado em “bolus” (THURMON et al., 2007), além de 

propiciar o aparecimento de arritmias em conseqüência do aumento da 

atividade vagal, como bloqueios atrioventriculares de 2º grau, contrações 

ventriculares e supraventriculares características de ritmo de escape (De 

HERT, 1991; HENDRIX et al., 1995; ROSS et al., 1998). Contudo, a 

administração prévia de sulfato de atropina, por via subcutânea, na dose de 

0,044mg/Kg, pode evitar estes efeitos (MASSONE, 2011). Este opióide exerce 

pouca ação sobre a pressão arterial (THURMON et al., 2007), mesmo quando 

associado ao propofol em procedimentos cirúrgicos (KADOI et al., 2005). 

 Os analgésicos opióides são largamente empregados como coadjuvantes 

da anestesia geral, com a finalidade de se aumentar a analgesia durante o 

procedimento cirúrgico, permitindo que se empregue doses reduzidas de 

anestésicos inalatórios (FANTONI et al., 1999). Apesar de seu curto período de 

ação, apnéia ocasional pode ocorrer durante a recuperação, devido à 

redistribuição do fármaco presente no tecido adiposo (THURMON et al., 2007). 

A estimulação dos receptores revertem a depressão respiratória causada pelo 

fentanil, sem interferir no seu efeito analgésico, sugerindo que os receptores 

opióidesnão estejam diretamente relacionados à depressão dessa função. A 
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severidade desses efeitos está relacionada à concentração plasmática do 

fármaco e sua velocidade de administração, particularmente, pela via 

intravenosa (PASERO, 2005). 

 O fentanil por ser um potente hipnoanalgésico, tem sido utilizado como 

agente de indução anestésica devido à estabilidade cardiocirculatória que 

proporciona, devido seu efeito de bradicardia nas situações onde ocorre 

estímulo simpático como: laringoscopia, intubação e incisão da pele (SOUZA et 

al.,1991). 

 Na intubação endotraqueal ocorre estimulação dos reflexos das vias 

aéreas, comumente resultando em um período de hipertensão e taquicardia, 

que podem levar a efeitos deletérios. A atenuação da resposta pressórica à 

intubação traqueal pode, portanto, ser considerado desejável, sendo esta 

acentuadamente reduzida pela utilização de opióides (BAILEY & EGAN, 1997). 

 No homem o uso do fentanil, proporcionou efeito aditivo na indução 

anestésica. Hughes & Nolan (1999) observaram uma redução de 50% na dose 

do propofol durante anestesia intravenosa total, quando associado ao fentanil. 

Em cães pré-medicados com acepromazina e morfina e tratados com fentanil 

previamente a indução com propofol, foi observado redução na dose do 

propofol, entretanto a hipotensão arterial não foi amenizada por esta 

associação (COVEY- CRUMP & MURISON, 2008). 

 Em estudo com infusão contínua de propofol e fentanil em cães, foi 

observada uma boa sedação, apresentando uma estabilidade cardiovascular, 

porém com uma recuperação prolongada. Além disso, o requerimento de 

analgésicos no pós-operatório imediato foi reduzido (ANDREONI, 2009). 

PIRES, et al. (2000), também concluiu que a associação de acepromazina, 

fentanil e propofol é segura para utilização em caninos por não promover 

alterações na FC, PAM e SatO2 desde que seja realizada com equipamentos 

precisos, assegurando precisão na velocidade de infusão. É necessário intubar 

os animais devido à depressão respiratória causada pelo propofol. 

 

2.3. QUETAMINA 

 A quetamina é um anestésico dissociativo do grupo das arilcicloexaminas. 

A anestesia desse fármaco é caracterizada por amnésia profunda, analgesia e 
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catalepsia, os reflexos oral, ocular e de deglutição permanecem inalterados, e o 

tônus muscular aumenta. Doses elevadas podem produzir convulsões, 

tremores, rotação ocular e espasticidade tônica (TRURMON et al., 2007; MUIR 

et al, 2001). 

 A quetamina é um derivado da fenciclidina. Trata-se de um N-metil-D-

aspartato antagonista do receptor com propriedades analgésicas e 

anestésicas. Ao contrário de muitos anestésicos a quetamina geralmente 

provoca um aumento da freqüência cardíaca e pressão arterial como resultado 

de aumento da atividade simpática eferente. No entanto, estes efeitos 

cardiovasculares podem ser inaceitáveis em algumas circunstâncias levando 

ao desenvolvimento de hipertensão arterial e taquicardia (BEGEC et al., 2009; 

MAIR, et al., 2009). Porém quando administrada precedente ao propofol na 

indução pode gerar estabilidade hemodinâmica, além de reduzir a dose do 

agente indutor (GOEL et al., 2008; BEGEC et al., 2009). 

 As características clínicas da quetamina foram descritas em diferentes 

estudos terapêuticos, com atenção para: potência anestésica, extensão da 

analgesia, disfunções fisiológicas indesejáveis e prolongado período de 

recuperação.  A biotransformação da quetamina é realizada por enzimas 

microssomais hepáticas, por meio da N-desmetilação, originando a 

norcetamina, que é subseqüentemente hidroxilada em hidroxinorcetamina. 

Ambos os compostos gerados são conjugados a derivados glicuronídeos 

hidrossolúveis e finalmente excretados na urina (PADDLEFORD, 2001). 

 A quetamina é usada na anestesia de pequenos e grandes animais, seja, 

associada a outros fármacos, como agente de indução à anestesia inalatória, 

para contenção química de indivíduos, seja para procedimentos cirúrgicos de 

curta duração (SOUZA, et al., 2002). O uso do propofol associado à quetamina, 

comparado com o propofol sozinho, obteve bons resultados em crianças, 

apresentando menos sinais de desaturação e apnéia (CHIARETTI et al., 2011). 

 Este fármaco é utilizado como coadjuvante do propofol na indução de 

crianças e tem como característica diminuir a dose de propofol requerida, 

diminuindo a hipotensão e depressão respiratória, melhorando a estabilidade 

hemodinâmica (GOEL et al., 2008; BEGEC et al., 2009). 
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 Ao contrário dos vários agentes anestésicos injetáveis, a quetamina tem 

efeito estimulante sobre a atividade cardiovascular, proporcionando aumento 

da FC, PA e resistência vascular sistêmica (RVS), além da pressão arterial 

pulmonar (PAP) e resistência vascular pulmonar (RVP) (REICH & SILVAY, 

1989). A freqüência cardíaca e a pressão arterial aumentam como resultado da 

estimulação direta do SNC, que ocasiona o aumento do influxo simpático (LIN, 

2007). Mesmo utilizada em doses baixas (10 μg/Kg/min) durante a anestesia 

com isofluorano em cães, a quetamina promoveu aumento significativo da FC 

(126 ± 12 bpm) em relação aos valores registrados previamente ao início da 

infusão do fármaco (104 ± 22 bpm), sem, no entanto, alterar a PAM (MUIR III et 

al., 2003; MAIR et al., 2009). Esse fármaco é responsável pela redução da 

velocidade de condução atrial, enquanto que o propofol não tem efeito sobre 

esta (WARPECHOWSKI, 2010). Segundo relatos de KAWAKUBO, et al. (1999) 

a quetamina utilizada na indução pode produzir um efeito de depressão no 

miocárdio. 

 Sobre a dinâmica respiratória, a quetamina determina depressão 

moderada, por desencadear a respiração apnêustica e aumentar o PaCO2. 

Embora essa depressão seja progressiva e concomitante ao aumento da dose 

administrada (GASPARINI et al., 2009). Neste aspecto, o fármaco é similar aos 

opiáceos, reforçando a hipótese de sua possível interação com receptores 

próprios destes agentes (BOURKE et al., 1987). Segundo BOOTH (1992), este 

é o agente anestésico que menos induz à depressão respiratória. O que é 

observado por MAIR et al. (2009), onde foi comprovado a estabilidade dos 

valores da freqüência respiratória quando usado doses diferentes de quetamina 

como coadjuvantes (0,25mg/kg e 0,5mg/kg). 

  

2.4.  DIAZEPAM 

 O diazepam, pertence à classe dos benzodiazepínicos, age reduzindo a 

agressividade, aferindo ação ansiolítica, hipnótica, miorrelaxamento de ação 

central (no nível dos neurônios internunciais na medula espinhal, diminuindo a 

quantidade de informação nociceptiva nos músculos espásticos para a medula 

espinhal), ação anticonvulsivante, e ainda provoca amnésia e praticamente 
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nenhuma ação analgésica (THURMON, et al., 1996; MASSONE, 2003; 

HELLEBREKERS,L.J., 2002). Diazepam não é solúvel em água, sua 

formulação contém 40% de propilenoglicol e 10% de etanol, devido sua 

insolubilidade não pode ser misturado com diluentes ou outros fármacos. Por 

ser altamente lipossolúvel é amplamente distribuído pelo corpo (THURMON et 

al., 2007). A aplicação do diazepam pela via IM é dolorosa, sendo mal 

absorvido quando administrado, provavelmente deve ser restrito a aplicação via 

intravenosa. A dose pode variar de 0,2 a 0,5 mg / kg quando administrado pela 

via intravenosa (WELSH, 2003). 

 O diazepam é amplamente utilizado na clínica canina, podendo ser usado 

como sedativo tanto isoladamente quanto associado a outros agentes, sendo 

considerado como um sedativo pré-operatório relativamente seguro em 

pacientes com comprometimento cardíaco ou doenças metabólicas devido 

seus efeitos cardiopulmonares mínimos, promovendo ainda um bom 

relaxamento muscular (FORNEY, 2011).  

 No SNC agem principalmente sobre o sistema límbico, reduzindo a 

atividade funcional do hipotálamo e córtex facilitando a neurotransmissão 

GABAérgica por aumento da afinidade dos receptores do GABA pelo 

transmissor, intensificando as ações do GABA que é o principal transmissor 

inibitório do SNC, existente em quase todas regiões do encéfalo, embora em 

concentrações variáveis (SPINOSA & GÓRNIAK, 2002). O GABA é o principal 

neurotransmissor inibitório do SNC de mamíferos. Pouco altera os parâmetros 

fisiológicos (MASSONE, 2011). 

 A biotransformação ocorre por ação dos microssomas hepáticos, 

isoenzimas pertencentes ao sistema do citocromo P-450. O diazepam é 

biotransformado por reações oxidativas. O metabólito do diazepam possui meia 

vida de eliminação superior a 50 horas. A eliminação ocorre pela urina em 

forma de metabólitos conjugados como o ácido glicurônico. Os 

benzodiazepínicos quando associados a outros tranqüilizantes causam 

prostação o que permite inclusive a indução direta volátil por máscara 

(MASSONE, 2011).  

 O diazepam embora seja classificado como pré-anestésico, seu uso em 

medicina veterinária se faz principalmente na indução anestésica como 
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coadjuvante em associações que se requeiram miorrelaxamento, e redução da 

dose dos anestésicos que pode chegar a 50% (FANTONI & CORTOPASSI, 

2002). Quando administrado antes do agente indutor, reduz seu requerimento 

para a indução anestésica (THURMON et al., 2007).  Segundo FAYYAZ et al. 

(2009), o diazepam usado como coadjuvante reduz a dose de propofol 

(2mg/kg) para a indução anestésica e esse fator foi responsável por uma 

estabilidade da PAM. 

 Este fármaco produz efeitos limitados nas funções cardiovascular e 

pulmonar dos animais. Em cães a FC e PA não alteram após sua aplicação 

pela via intravenosa nas doses de 0,5 a 2,5mg/kg. JONES et al. (1979) 

observaram uma melhor estabilidade cardiovascular do diazepam, comparado 

com o midazolam, sendo um fármaco seguro para cães com enfermidades 

cardíacas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral: 

 Avaliar e comparar os efeitos do uso do fentanil, quetamina ou diazepam 

como coadjuvantes da indução anestésica pelo propofol em cães. 

3.2. Objetivos específicos: 

 Avaliar os efeitos cardiovasculares e respiratórios com o uso de 

coadjuvantes na indução com propofol. 

 Avaliar a presença de efeitos colaterais como apnéia, bradicardia e 

hipotensão, durante a indução anestésica com o propofol. 

 Avaliar e comparar os efeitos desses agentes na qualidade da indução 

anestésica e da intubação endotraqueal. 

 Avaliar a dose final necessária do propofol, com o uso de coadjuvantes 

na indução anestésica com propofol. 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 

(CEUA), da Universidade Estadual de Santa Cruz, protocolo 021/09. 

 

4.1.  Animais 

 

 Utilizou-se 24 cães, de diferentes raças, idade, sexo e peso médio de 18± 

6,8kg distribuídos aleatoriamente em 4 grupos (n=6) encaminhados ao serviço 

de Cirurgia de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da Universidade 

Estadual de Santa Cruz – Ilhéus, que foram submetidos a diferentes 

tratamentos cirúrgicos. 

 Os animais foram submetidos à avaliação clínica completa e selecionados 

conforme o seu estado físico (ASA). 

 Os critérios de inclusão para o presente estudo foram pacientes 

classificados ASA I (pacientes hígidos) e ASA II (pacientes com pequenas 

alterações sistêmicas). 

 As amostras de sangue venoso obteve-se através da punção da veia 

cefálica ou jugular, com seringa de 5ml e agulha hipodérmica 30X08G e o 

sangue acondiconado em tubo contendo anticoagulante EDTA,  para 

realização do hemograma e contagem de plaquetas.  

 Os proprietários autorizaram por escrito a sua participação, por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento e esclarecido (Anexo A) e do Termo de 

Ciência e Autorização (Anexo B), estando todos cientes com a realização do 

protocolo de estudo. 

 Os proprietários foram orientados quanto ao jejum dos animais, onde 

respeitou-se um jejum alimentar de 12 horas  e hídrico de 2 horas para o 

procedimento operatório. 
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4.2. Procedimento Anestésico 

 No Serviço de Anestesiologia, os animais foram submetidos à avaliação 

pré-anestésica onde realizou-se exame físico, através da aferição freqüência 

cardíaca e respiratória, coloração de mucosa, tempo de preenchimento capilar 

(TPC), qualidade do pulso femoral e temperatura corpórea.  

 A medicação pré-anestésica (MPA) de todos os animais em seus 

respectivos grupos foi a acepromazina1 e morfina2 na dose de 0,05mg/kg e 0,1 

mg/kg respectivamente, ambas associadas na mesma seringa e aplicados pela 

via intramuscular (IM). Após a medicação pré-anestésica realizou-se a 

tricotomia e venóclise da veia cefálica com dispositivo extracate3 para infusão 

de solução de Ringer com lactato4, por todo o tempo cirúrgico, numa taxa de 

infusão de 10ml/kg/h.   

 Para a indução anestésica por via endovenosa com propofol5, foram 

acondicionadas em seringas a dose de 5,0 mg/kg, porém, interrompeu-se a 

administração do propofol5 quando da ausência dos reflexos protetores 

(interdigital, laringotraqueal e palpebral). 

4.3. Grupos estudados 

 Os cães foram distribuídos aleatoriamente em 4 grupos de estudo de 6 

animais cada. A escolha dos grupos propostos, utilizado em cada animal foi 

aleatória. Desta maneira constituíram-se os seguintes grupos: 

Grupo Controle (G-CP)– os animais receberam 10 mL pela via intravenosa de 

solução fisiológica6, dois minutos antes da indução com o propofol, conforme 

descrito anteriormente.  

Grupo Fentanil / Propofol (G-FP) – os animais receberam o fentanil7, na dose 

de 5 mcg/kg, completando o volume final de 10 mL administrados pela via 

                                            
1
 Acepran injetável 0,2% - Vetnil Ltda. - São Paulo 

2
 Dolo Moff injetável  (10mg/mL) – União Química. – Jabaquara - São Paulo 

3
 Cateter intravenoso 

4
 Solução de Ringer Lactato de Sódio - Áster Produtos Médicos Ltda. – SP 

5
 Diprivan  - AstraZeneca do Brasil Ltda. 

6
 Solução Fisiológica – Áster Produtos Médicos Ltda. - SP 

7
 Fentanest - Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda. Itapira, SP 
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intravenosa, dois minutos antes da indução com o propofol, conforme descrito 

anteriormente. 

Grupo Quetamina / Propofol (G-KP) - os animais receberam a quetamina8, na 

dose de 0,5 mg/kg, completando o volume final de 10 mL administrados pela 

via intravenosa, dois minutos antes da indução com o propofol, conforme 

descrito anteriormente. 

Grupo Diazepam / Propofol (G-DP) – os animais receberam o diazepam9, na 

dose de 0,2 mg/kg, completando o volume final de 10 mL administrados pela 

via intravenosa, dois minutos antes da indução com o propofol, conforme 

descrito anteriormente. 

 O ponto final da administração do propofol foi considerado aquele em que 

o animal se encontra em decúbito lateral, sem movimento de cabeça, com 

miorrelaxamento da mandíbula, língua e ausência de reflexos laringo traqueal, 

para a realização da intubação orotraqueal. Os animais foram intubados com 

sonda orotraqueal de Maggil10 provida de balonete, de tamanho apropriado à 

sua traquéia. 

 

4.4. Parâmetros avaliados 

 

Avaliação paramétrica: 

Temperatura corpórea (ToC) –  avaliada em graus Celsius, através de 

termômetro clínico, pela via retal. No período antes da MPA até o momento da 

intubação. 

Freqüência cardíaca (FC) – a FC foi avaliada no período antes da MPA até o 

momento de intubação através de auscultação com estetoscópio clínico em 

batimentos por minuto (bpm). Durante a indução anestésica a FC foi avaliada 

                                            
8
 Vetanarcol (50mg/mL) – Laboratórios Konig S. A. 

9
 Diazepam (50mg/mL) – Laboratório União Química – São Paulo 

10
 Sonda orotraqueal de Maggil – Rüsch – Alemanha 
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com auxílio do monitor cardíaco11, permitindo também a avaliação do ritmo 

cardíaco através da eletrocardiografia, na derivação DII. 

Pressão arterial (PA) – as pressões arteriais, sistólica (PAS), média (PAM) e 

diastólica (PAD) foram avaliadas através do método não invasivo, durante os 

períodos pré-operatório, cujo manguito, de tamanho adequado ao porte do 

animal, posicionado na articulação úmero-rádio-ulnar do mesmo.  

Freqüência respiratória (f) – a FR foi avaliada através de auscultação com 

estetoscópio clínico nos períodos pré-operatório em movimentos por minuto 

(mpm). Durante a indução anestésica a FR foi avaliada com o auxílio do 

capnografia11, cujo sensor foi posicionado na narina do paciente. 

Tensão de dióxido de carbono no final da expiração (ETCO2) – foi 

continuamente monitorado pelo monitor multiparamétrico11, em milímetros de 

mercúrio (mmHg), no pré-operatório cujo sensor foi adaptado nas narinas do 

animal, a fim de registrar no aparelho os momentos estudados. 

Saturação de oxigênio na hemoglobina (SatO2) – foi obtida através da 

oximetria de pulso através da colocação do sensor11 na língua do animal ou 

mucosa oral, durante a indução anestésica. 

Volume final de propofol - foi registrado, o volume final necessário para a 

indução anestésica com propofol, transformando o volume administrado em 

mg/kg, para se avaliar e comparar o sinergismo entre os fármacos estudados 

 

 

 

 

 

 

                                            
11

 Monitor Multiparamétrico Beneview T.8 - Shenzhen Mindray Bio-medical Eletronics Co - China 
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Avaliação Não Paramétrica 

 A qualidade de indução anestésica e de intubação foi avaliada por escala 

numérica denominada “escore de indução” e “escore de intubação”, segundo 

Covey- Crump; Murison, 2008. 

Tabela 1 – Descrição dos escores de indução 

Escore de 
indução 

Descrição 

1 SUAVE - ausência de excitação 

2 MODERADA - excitação leve com movimento de pedalar 
suave ou tremor muscular 

3 POBRE - excitação marcante, tremores musculares, 
movimento de pedalar e de cabeça 

4 MUITO POBRE - excitação severa associada a vocalização 

                                                          Fonte: COVEY-CRUMP & MURISON, 2008. 

Tabela 2 – Descrição dos escores de intubação 

Escore da 
intubação 

Descrição 

1 SUAVE- ausência de salivação, tosse, movimento de língua e 
mandíbula.  

2 MODERADA - algum movimento de língua e tosse suave.  

3 POBRE - movimento marcante de língua e mandíbula e 
salivação ou tosse   

4 MUITO POBRE - presença de movimento marcante de língua 
e mandíbula e salivação ou tosse e aplicação de dose 
adicional de propofol para realizar a intubação. 

                                                                     Fonte: COVEY-CRUMP & MURISON, 2008. 
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4.5. Momentos Avaliados 

M1 - anteriormente a MPA, momento considerado o valor basal 

M2 – 15 minutos após aplicação da MPA 

M3 – durante a indução anestésica 

M4 – ao término da indução anestésica 

M5 – após a intubação orotraqueal 

 

4.6. Análise estatística 

 

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

para medidas repetidas seguida do Teste de NEWMAN KEULS para a análise 

entre os diferentes momentos de cada grupo experimental, para comparação 

dos resultados entre os grupos e para comparação das doses de propofol 

utilizadas em cada grupo. O grau de significância estabelecido para o teste 

estatístico foi de 5% (p<0,05). Os resultados serão apresentados através de 

médias e desvios-padrão. 

 Para medir as diferentes reações no momento da intubação, foi utilizado o 

teste não paramétrico de KRUSKAL WALLIS ANOVA, onde o escore 1 

representa ausência de salivação, tosse, movimento de língua e mandíbula. O 

escore 2 representa algum movimento de língua e tosse suave. O escore 3 é 

caracterizado pelo movimento marcante de língua e mandíbula e salivação ou 

tosse e o escore 4 é marcado pela presença de movimento marcante de língua 

e mandíbula e salivação ou tosse e aplicação de dose adicional de propofol 

para realizar a intubação. O escore da qualidade de indução também foi 

avaliado, sendo medido de 1 a 4, onde o escore 1 representa ausência de 

excitação, o escore 2, excitação leve com movimento de pedalar suave ou 

tremor muscular, o escore 3, excitação marcante, tremores musculares, 

movimento de pedalar e de cabeça e o escore 4 excitação severa associada a 

vocalização. 
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5.0. RESULTADOS 

 

DOSE DE PROPOFOL UTILIZADA 

 

 Para a dose do propofol utilizada houve diferença (F= 6,635, p = valor 

0,003), entre os grupos. Pelo teste de separação de medias NK, o grupo 

FENTANIL diferiu dos outros (p-valor,0,05).   

 

 

TABELA 3 – Valores médios da dose de propofol utilizada para indução de cães (n=6) 

tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na dose de 5 

mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, na dose 

de 0,2 mg/kg (G-DP)  

GRUPO VALOR MÉDIO (mg/kg) 

G-FP 2,42±0,38 B 

G-DP 3,78±1,30 A 

G-KP 3,90±0,84 A 

G-CP 4,43±0,32 A 

AB= comparação entre os diferentes fármacos no mesmo momento 

Fonte: CABALA, 2012. 
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FREQUENCIA CARDÍACA 

  

 Para a FC em todos os momentos não houve diferenças entre fármacos. 

No entanto, ao analisar os diferentes momentos de cada fármaco, para o G-KP 

houve diferença entre os momentos (F = 3,461; p-valor = 0,022). Neste caso, o 

M2 diferiu dos M3, M4 e M5 (p-valor < 0,05). No G-DP também houve diferença 

entre os momentos (F= 5,075; p-valor=0,004), onde o M2 diferiu dos M3, M4 e 

M5 (p-valor  < 0,05). 

 

 

TABELA 4 – Valores médios e desvios-padrão referentes à freqüência cardíaca de 
cães (n = 6) tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na 
dose de 5 mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, 
na dose de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos 

 M1 M2 M3 M4 M5 

G-CP 100,7±10,9 95,3±21,1 109,5±37,5 116,0±42,9 111,7±31,6 

G-KP 106,7±11,2ab 92,7±17b 120,8±19,8a 123,3±6,9a 124,3±27,7ª 

G-FP 106,0±10,4 89,3±14,7 89,5±25,6 112,2±34,3 109,3±27,7 

G-DP 94,0±10ab 74,0±22,7b 117,7±25,5a 123,7±29,1a 115,2±19,8ª 

ab= comparação entre os diferentes momentos de cada fármaco 

Fonte: CABALA, 2012. 
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FIGURA 1 – Variação dos valores médios de freqüência cardíaca, de cães (n=6) 
tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na dose de 5 
mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, na dose 
de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos. 
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PRESSAO ARTERIAL SISTOLICA 

 A análise estatística demonstrou que a PAS apresentou diferenças entre 

fármacos, para o M4 houve diferença (F= 3,794; p-valor= 0,026). Pelo teste de 

separação de medias NEWMAN KEULS, onde o G-FP diferiu do G-KP e o G-

DP diferiu do G-FP (p-valor < 0,05) e para o M5 houve diferença (F= 5,455; p-

valor= 0,007) entre os grupos. Pelo teste de separação de médias NEWMAN 

KEULS , onde o G-FP diferiu  do G-KP e o G-DP diferiu do G-FP (p-valor  < 

0,05).  

 Para o G-FP houve diferença (F= 5,073; p-valor=0,004), entre os 

momentos. Pelo teste de separação de medias NK , o M1 diferiu de todos os 

momentos (p-valor  < 0,05). 

 

 

TABELA 5 – Valores médios e desvios-padrão referentes à pressão arterial sistólica 
de cães (n=6) tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na 
dose de 5 mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, 
na dose de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos 

 M1 M2 M3 M4 M5 

G-CP 146,2±38,9 96,7±20,6 107,7±28,9 101,0±9,8AB 97,7±11,3AB 

G-KP 136,2±24,3 100,2±27,4 112,7±31,5 123,0±32,8A 117,2±22,0A 

G-FP 113,0±22,2b 89,3±17,7a 82,8±10,7a 85,3±9,2aB 79,8±6,1aB 

G-DP 150,3±32,4 114,0±18,3 112,3±35,1 119,0±25,6A 108,0±21,9ª 

ab= comparação entre os diferentes momentos de cada fármaco 
AB= comparação entre os diferentes fármacos no mesmo momento 

Fonte: CABALA, 2012. 
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FIGURA 2 – Variação dos valores médios de pressão arterial sistólica, de cães (n=6) 
tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na dose de 5 
mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, na dose 
de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos. 
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PRESSAO ARTERIAL MÉDIA 

 A análise estatística demonstrou que a PAM apresentou diferenças entre 

fármacos, para o M4 houve diferença (F= 4,724; p-valor= 0,012). Pelo teste de 

separação de medias NEWMAN KEULS, onde o onde o G-FP diferiu do G-KP 

e o G-DP diferiu do G-FP (p-valor < 0,05), para o M5 houve diferença (F= 

4,485; p-valor= 0,015). Pelo teste de separação de medias NEWMAN KEULS , 

onde o G-FP deferiu  do G-KP e o G-DP diferiu do G-FP (p-valor < 0,05). 

Para o G-CP houve diferença (F= 4,233; p-valor=0,009), entre os momentos. 

Pelo teste de separação de medias NK , o M 1 diferiu de todos os momentos 

(p-valor < 0,05). Para o G-FP houve diferença (F= 5,581; p-valor=0,002), entre 

os momentos. Pelo teste de separação de medias NK , o M1 diferiu dos M3, 

M4 e M5 (p-valor < 0,05). Para o G-DP houve diferença (F= 3,9; p-

valor=0,014), entre os momentos. Pelo teste de separação de medias NK, o M1 

diferiu dos M2, M3 e M5 (p-valor < 0,05). 

 

 

TABELA 6 – Valores médios e desvios-padrão referentes à pressão arterial média de 
cães (n=6) tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na dose 
de 5 mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, na 
dose de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos. 

 M1 M2 M3 M4 M5 

G-CP 105,0±27,8a 66,5±18,6b 77,7±22,6b 72,5±11,2ABb 64,5±11,8ABb 

G-KP 101,0±17,5 67,2±17,2 80,0±22,0 86,0±26,4A 77,0±12,6A 

G-FP 78,5±20,0a 64,8±13,1ab 56,5±10,4b 51,2±3,2Bb 48,7±9,6Bb 

G-DP 113,5±28,6a 77,3±15,3b 71,0±13,9b 88,3±24,4Aab 73,2±21,3Ab 

ab= comparação entre os diferentes momentos de cada fármaco 
AB= comparação entre os diferentes fármacos no mesmo momento 

Fonte: CABALA, 2012. 
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FIGURA 3 – Variação dos valores médios de pressão arterial média, de cães (n=6) 
tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na dose de 5 
mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, na dose 
de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos 
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PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA 

 Para o M1 houve diferença (F= 4,150; p-valor= 0,019) entre os grupos. 

Pelo teste de separação de medias NK , G-FP diferiu de todos os grupos (p-

valor  < 0,05). Para o M5 houve diferença (F= 3,301; p-valor= 0,041) entre os 

grupos. Pelo teste de separação de médias NEWMAN KEULS, onde o G-FP 

diferiu  do G-KP e o G-DP diferiu do G-FP (p-valor  < 0,05).  

Para o G-CP houve diferença (F= 2,933; p-valor=0,041), entre os momentos. 

Pelo teste de separação de medias NK , o M1 diferiu do M5 (p-valor  < 0,05). 

Para o G- FP houve diferença (F= 3,943; p-valor=0,013), entre os momentos 

para a PAD. Pelo teste de separação de medias NK, o M1 diferiu dos M3, M4 e 

M5 (p-valor  < 0,05). Para o G-DP houve diferença (F= 3,804; p-valor=0,015), 

entre os momentos. Pelo teste de separação de medias NK, o M1 diferiu dos 

outros momentos (p-valor < 0,05). 

 

 

TABELA 7 – Valores médios e desvios-padrão referentes à pressão arterial diastólica 
de cães (n=6) tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na 
dose de 5 mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, 
na dose de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos 

 M1 M2 M3 M4 M5 

G-CP 78,0±18,8Ba 48,8±13,8ab 64,2±25,9ab 57,0±11,6ab 49,5±12,1ABb 

G-KP 82,5±19,0B 52,3±13,0 62,3±18,6 70,0±26,2 57,0±14,8ª 

G-FP 54,8±14,0Aa 49,0±12,9ab 38,0±8,5b 40,2±3,1b 35,5±7,6Bb 

G-DP 89,0±19,1Ba 57,7±13,8b 55,3±10,6b 60,7±26,1b 55,5±16,6Ab 

ab= comparação entre os diferentes momentos de cada fármaco 
AB= comparação entre os diferentes fármacos no mesmo momento 

Fonte: CABALA, 2012. 
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FIGURA 4 – Variação dos valores médios de pressão arterial diastólica, de cães (n=6) 
tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na dose de 5 
mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, na dose 
de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos. 
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FREQUENCIA RESPIRATÓRIA 

 A análise estatística demonstrou que a freqüência respiratória não 

apresentou diferenças significativas entre fármacos e entre os momentos. 

 

TABELA 8 – Valores médios e desvios-padrão referentes à freqüência respiratória de 
cães (n=6) tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na dose 
de 5 mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, na 
dose de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos 

 M1 M2 M3 M4 M5 

G-CP 19,0±7,1 17,0±6,9 23,3±10,5 23,2±8,3 16,8±14,2 

G-KP 34,7±22,1 25,8±12,1 39,5±18,7 35,5±18,9 33,5±21,4 

G-FP 27,2±6,4 18,7±4,0 31,2±25,2 33,0±22,7 29,0±28,6 

G-DP 37,0±26,3 21,3±8,8 40,0±21,1 32,7±13,9 25,7±8,4 

Fonte: CABALA, 2012. 

 

 

 

FIGURA 5 – Variação dos valores médios de freqüência respiratória, de cães (n=6) 
tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na dose de 5 
mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, na dose 
de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos. 
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ETCO2 

 A análise estatística demonstrou que a tensão de dióxido de carbono no 

final da expiração não apresentou diferenças entre fármacos. Para o G-CP 

houve diferença (F= 3,939; p-valor=0,013), entre os momentos. Pelo teste de 

separação de medias NK, o M5 diferiu de todos os momentos (p-valor < 0,05). 

 

TABELA 9 – Valores médios e desvios-padrão referentes à tensão de dióxido de 
carbono no final da expiração de cães (n=6) tratados com 0,05 ml/kg de solução 
fisiológica (G-CP), de fentanil, na dose de 5 mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 
0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, na dose de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes 
momentos. 

 M1 M2 M3 M4 M5 

G-CP 34,0±3,3a 31,2±3,0a 33,2±6,7a 32,0±3,3a 40,0±4,1b 

G-KP 30,0±5,8 31,2±4,2 28,6±9,6 30,7±6,3 31,0±4,6 

G-FP 36,8±2,9 32,8±4,7 29,7±11,9 33,4±9,9 33,5±12,6 

G-DP 29,0±7,3 30,0±6,7 29,7±8,8 34,2±4,8 34,7±6,1 

ab= comparação entre os diferentes momentos de cada fármaco 
Fonte: CABALA, 2012. 

 

 

 

FIGURA 6 – Variação dos valores médios de tensão de dióxido de carbono no final da 
expiração, de cães (n=6) tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de 
fentanil, na dose de 5 mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e 
de diazepam, na dose de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos 



43 

 

SatO2 

 Para o M4 houve diferença significativa (F= 3,296; p-valor= 0,43) entre os 

grupos. Pelo teste de separação de medias NEWMAN KEULS, o G-DP deferiu 

do G-FP (p-valor < 0,05). A análise estatística demonstra que a saturação de 

oxigênio na hemoglobina não apresentou diferenças entre momentos. 

 

TABELA 10 – Valores médios e desvios-padrão referentes à saturação de oxigênio na 

hemoglobina de cães (n=6) tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de 

fentanil, na dose de 5 mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e 

de diazepam, na dose de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos. 

 M1 M2 M3 M4 M5 

G-CP 90,0±3,8 93,8±3,5 93,0±10,3 89,3±3,4AB 92,3±8,5 

G-KP 89,8±10,1 88,2±8,5 86,2±10,5 90,0±5,5AB 93,2±7,0 

G-FP 93,7±4,3 94,2±1,5 86,7±11,1 85,2±10,6B 88,3±11,9 

G-DP 95,2±3,3 92,8±4,5 94,8±4,2 97,6±3,8A 95,5±3,7 

AB= comparação entre os diferentes fármacos no mesmo momento 

 

 

FIGURA 7 – Variação dos valores médios de saturação de oxigênio na hemoglobina, 

de cães (n=6) tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na 

dose de 5 mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, 

na dose de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos 
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TEMPERATURA CORPÓREA 

 A análise estatística demonstra que a temperatura corpórea não 

apresentou diferenças entre fármacos. Para o G-CP houve diferença (F= 6,690; 

p-valor=0,001), entre os momentos. Pelo teste de separação de medias NK, os 

M1 e 2 diferiram dos M3, M4 e M5 (p-valor < 0,05). Para o G-KP houve 

diferença (F= 6,770; p-valor=0,001), entre os momentos. Pelo teste de 

separação de medias NK, os M1 e M2 diferiram dos M3, M4 e M5 (p-valor < 

0,05). Para o G-FP houve diferença (F= 4,193; p-valor=0,01), entre os 

momentos. Pelo teste de separação de medias NK, o M1 diferiu dos M4 e M5 e 

o M2 diferiu do M5 (p-valor < 0,05). Para o G-DP houve diferença (F= 11,57 p-

valor=0,00), entre os momentos. Pelo teste de separação de medias NK, o M1 

e M2 diferiram dos M3, M4 e M5 (p-valor < 0,05). 

 

 

 

TABELA 11 – Valores médios e desvios-padrão referentes à temperatura corpórea de 

cães (n=6) tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na dose 

de 5 mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, na 

dose de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos. 

 M1 M2 M3 M4 M5 

G-CP 38,9±0,8a 38,5±0,8a 37,4±0,7b 37,2±0,8b 37,0±0,8b 

G-KP 38,9±0,3a 38,4±0,6a 37,4±0,7b 37,5±0,7b 37,5±0,6b 

G-FP 38,5±0,5a 38,5±0,5ab 37,9±0,3abc 37,8±0,4bc 37,9±0,3c 

G-DP 39,0±0,6a 38,5±0,7a 37,6±0,5b 37,4±0,5b 37,3±0,5b 

ab= comparação entre os diferentes momentos de cada fármaco 

Fonte: CABALA, 2012. 
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FIGURA 8 – Variação dos valores médios de temperatura corpórea, de cães (n=6) 
tratados com 0,05 ml/kg de solução fisiológica (G-CP), de fentanil, na dose de 5 
mcg/kg (G-FP), de quetamina, na dose de 0,5 mg/kg (G-KP) e de diazepam, na dose 
de 0,2 mg/kg (G-DP) em diferentes momentos. 
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ESCORE DE INDUÇÃO 

 Não houve diferença entre os fármacos para os escores de indução. 

(KRUSKALL-WALLIS ANOVA = 2,3; GL = 3; p-valor = 0,51). 

 

 

 

FIGURA 9 – Número de cães em cada grupo com escores de indução SUAVE(1) e 
MODERADA(2) e MUITO POBRE(4). Nenhum cão apresentou escore 3. 
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ESCORE DE INTUBAÇÃO 

 Para a qualidade de indução não houve diferença entre os fármacos 

(KRUSKALL-WALLIS ANOVA = 2,3; GL = 3; p-valor = 0,51). 

 

 

 

 

FIGURA 10 - Número de cães em cada grupo com escores de intubação SUAVE(1) e 
MODERADA(2) e MUITO POBRE(4). Nenhum cão apresentou escore 3. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Durante a indução da anestesia é importante manter a estabilidade 

cardiovascular sendo possível alcançar este objetivo utilizando técnicas de 

coindução, permitindo assim uma redução da dose do agente hipnótico 

primário (MAIR et al., 2009). 

 Durante a indução o propofol pode causar efeitos adversos, como apnéia 

e hipotensão. A utilização de coadjuvantes pode diminuir a quantidade de 

propofol requerida, reduzindo seus efeitos (COVEY-CRUMP & MURISON, 

2008). 

 Na avaliação da dose de propofol utilizada, observou-se que os animais 

do G-FP obtiveram redução significativa na dose empregada do propofol 

(2,42±0,38 mg/kg), necessária para a perda dos reflexos protetores e 

realização da intubação orotraqueal, quando comparado ao G-DP (3,78±1,30 

mg/kg), ao G-KP (3,90±0,84 mg/kg) e ao G-CP (4,43±0,32 mg/kg). A dose 

recomendada para indução anestésica com o propofol em cães com MPA é de 

2 a 5mg/kg e em cães sem MPA é de 6 a 8mg/kg. (MASSONE, 2011). Nesse 

estudo foi utilizado na MPA a acepromazina (0,05mg/kg) e morfina (0,1mg/kg), 

sendo preconizado a dose de indução anestésica de 5 mg/kg de propofol para 

o G-CP. Mesmo assim, nota-se que a média final do propofol utilizada nos 

animais do G-CP foi de 4,43±0,32, estando de acordo com a literatura 

(THURMON, 2007; MASSONE, 2011).  

 Em estudo realizado por COVEY-CRUMP & MURISON (2008) a dose de 

propofol requerida para indução quando se utilizou o fentanil como coadjuvante 

foi bem menor (2,90 ± 0,51 mg/kg) em relação ao grupo controle (3,51 ± 0,74 

mg/kg). Nesse mesmo estudo o uso do midazolam não reduziu a dose e ainda 

foi observado excitação em 95,5% dos animais. No presente estudo também foi 

observado excitação em dois animais (33,33%) após a aplicação do diazepam. 

Entretanto como foi realizada a diluição do diazepam após o cálculo da sua 

dose em 10 mL de solução salina, provavelmente o grau de excitação 

observado tenha sido menor em relação ao relatado por Covey-Crump & 
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Murison (2008). Um desses cães necessitou de incremento na dose de 

propofol, totalizando uma dose final de 6,09 mg/kg.  

 Em cães a aplicação de 0,5mg/kg de diazepam pela via intravenosa pode 

produzir excitação, disforia e ataxia (THURMON et al., 2007). Assim como o 

diazepam, o midazolam promove excitação e aumento da atividade motora 

(COVEY-CRUMP & MURISON, 2008). Entretanto GOEL et al. (2008), não 

necessitou de incremento da dose de propofol em crianças, quando foi utilizado 

co-adjuvantes como a quetamina e midazolam, já quando utilizou-se apenas 

propofol foi necessário um incremento da  sua dose em 22% das crianças. 

 Em estudo realizado por FAYYAZ et al. (2009), comparando a indução 

anestésica em cães hipovolêmicos, com o emprego do diazepam/propofol, 

quetamina/diazepam e isofluorano, os autores utilizaram a dose de 0,2 mg/kg, 

a mesma utilizada no presente estudo, seguida de 2,2±0,4 mg/kg de propofol. 

Apesar de ter sido utilizado a mesma dose de diazepam, não foi observada 

uma redução acentuada de propofol no G-DP. Entretanto a dose menor de 

propofol utilizada por FAYYAZ et al., (2009) se deve provavelmente ao estado 

hipovolêmico dos cães. Segundo GOEL et al. (2008), o uso do midazolam 

como co-adjuvante foi responsável pela diminuição da dose de propofol 

durante indução anestésica em crianças, resultando em melhor estabilidade 

hemodinâmica. 

 Em relação à FC, observa-se que os grupos estudados se comportaram 

de maneira bastante similar, não revelando diferença significativa entre os 

fármacos. Os animais do G-KP e do G-DP apresentaram elevação significativa 

em M3, M4 e M5 em relação a M2. Segundo MANICA et al., (1997), a 

quetamina é o único agente anestésico venoso que apresenta características 

farmacodinâmicas de estimulação cardiovascular, atuando no SNC. Após sua 

administração observa-se uma resposta imediata de elevação de freqüência 

cardíaca. Esse fenômeno simpatomimético pode ser explicado pela 

interferência dos fármacos na recaptação de noradrenalina e outras 

catecolaminas (MASSONE, 2003). Em estudo realizado por MAIR et al. (2009), 

o uso de diferente doses de quetamina (0,25 mg/kg e 0,5 mg/kg) como co-

adjuvantes do propofol não revelou diferenças significativas nos parâmetros 



50 

 

cardiovasculares. O aumento da FC no G-DP, pode ter ocorrido devido a 

excitação de alguns animais. 

 Segundo FAYYAZ et al. (2009), a associação de propofol e diazepam 

resulta em uma pequena depressão hemodinâmica, em cães hipovolêmicos 

quando comparado com a indução somente com isofluorano, o que não foi 

observado no presente estudo. 

 A redução significativa da FC em G-KP e G-DP após aplicação da MPA 

(M2), se deve provavelmente a utilização de acepromazina e morfina. Apesar 

de não observado redução significativa em G-CP e G-FP, nota-se 

comportamento similar nos animais pertencentes a esses grupos. A 

acepromazina e morfina podem promover alterações no SNC, cardiovascular e 

respiratório (CORTOPASSI et al., 2000). A bradicardia pode ser causada 

também por opióides, devido a um estímulo vagal (THURMON et al., 2007).  As 

fenotiazínas bloqueiam os receptores pós-sinápticos da dopamina no sistema 

nervoso central e deprimem as zonas do sistema reticular ativador que 

controlam a temperatura corpórea, metabolismo basal, emêse, tono vasomotor, 

balanço hormonal e sistema de vigília (PIRES et al., 2000).   

 A frequência cardíaca após a aplicação de 0,1mg/kg IV de acepromazina 

não altera em cães e cavalos. Porém essa freqüência pode aumentar e 

também ocasionar uma taquicardia sinusal em alguns animais. Em doses 

elevadas (1mg/kg), cães podem apresentar bradicardia e bloqueios sino-atriais, 

mas essas arritmias não são observadas em doses baixas (THURMON et al, 

2007).  

 Em estudo realizado por GOEL et al. (2008) , o uso de coadjuvantes em 

crianças como a quetamina e midazolam previamente a indução com o 

propofol promoveu redução da freqüência cardíaca, que pode ser justificado 

devido a maior perda do estímulo vagal em crianças. 

 Diversos mecanismos são apontados como causadores da hipotensão 

arterial tais como: vasodilatação periférica, diminuição do tônus simpático, 

ações cronotrópica e ionotrópica negativas e depressão do reflexo 

barorreceptor (MASSONE, 2011). 

 Observou-se uma redução acentuada da pressão arterial sanguínea em 

todos os grupos após a aplicação da MPA (M2).  Entre os grupos observa-se 



51 

 

que o G-FP apresentou a maior redução nos momentos estudados. Quanto aos 

valores da pressão arterial sanguínea, nota-se que o G-FP apresentou 

hipotensão mais severa, entretanto em relação ao G-CP a hipotensão foi 

similar.  

 Quando se analisa as pressões sistólica, média e diastólica, os animais 

tratados com fentanil, apresentaram redução mais acentuada da PAD, devido à 

ação hipotensora desse opióide. Este fármaco promove no homem uma 

redução da pressão arterial e da resistência vascular periférica, sendo que 

essas alterações, em geral, não são acompanhadas por aumento 

compensatório da FC (WARPECHAWSKI et al., 2010). 

 A utilização do fentanil, como agente de indução anestésica se deve 

principalmente à estabilidade cardiocirculatória que proporciona, nas situações 

onde ocorre estímulo simpático (SOUZA et al, 1991). Devido a essa 

característica o fentanil é indicado em pacientes humanos com pressão alta 

(SILVA et al., 2008). Segundo COVEY-CRUMP & MURISON (2008), é 

observado uma diminuição da freqüência cardíaca mais acentuada quando 

utiliza-se o fentanil como coadjuvante, mesmo não sendo significativo 

estatisticamente. 

 Em cães pré-tratados com acepromazina e alfentanil, houve pequena 

taquicardia um minuto após a administração de propofol, restabelecendo a FC 

principalmente na presença de níveis pressórios inferiores aos basais. Sabe-se 

que o propofol pode apresentar efeitos vago tônico ou simpatolítico centrais 

(CORTOPASSI et al., 2000).  

 O propofol possui um efeito depressor, devido a redução do débito 

cardíaco associada à redução da resistência vascular sistêmica como sendo os 

responsáveis. O decréscimo na resistência vascular sistêmica pode ser o 

resultado da depressão causada pelo fármaco nos centros vasomotores 

localizados no tronco cerebral ou ainda pelo efeito direto no músculo liso 

vascular ou alteração na atividade barorreceptora.  

 Tal efeito pode ser observado no G-CP através da redução progressiva 

da PAS, PAM e PAD. O propofol promove hipotensão arterial, porém não existe 

correlação entre redução da pressão arterial média e o aumento da FC após 

sua administração (FRAGATA, 2004). Assim como FERRO et al. (2005), que 
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afirmam que a redução dos valores de pressão arterial, é dependente da dose 

de propofol aplicada, foi observado hipotensão progressiva nos animais que 

receberam somente propofol como agente indutor. Sendo assim é possível 

aumentar o valor da PAM, diminuindo a dose de propofol utilizada (ANDREONI 

et al., 2009).  

 Os animais do G-KP e G-DP apresentaram um aumento significativo da 

PAS, em M4 e M5 enquanto que o G-FP demonstrou uma redução desses 

valores. Essa elevação observada no G-KP poderia estar relacionada a um 

estímulo do sistema nervoso simpático promovido pela quetamina, que 

acarretaria uma elevação do débito cardíaco e da pressão arterial. MAIR et al. 

(2009), não observaram diferença significativa na PAS, quando utilizado a 

quetamina em diferentes doses como co-adjuvantes, observando uma 

estabilidade hemodinâmica. Da mesma forma que BEGEC et al. (2009), 

afirmam que a quetamina usada como co-adjuvante, comparada com o 

alfentanil, apresenta maiores valores de PAM em crianças. 

  A elevação da freqüência cardíaca, pressão arterial e débito cardíaco 

devido à ação direta da quetamina na função simpática do sistema nervoso 

central, como por estimulação do sistema nervoso simpático periférico 

(MASSONE, 2011). A elevação tanto da FC, como da pressão arterial 

sanguínea normalmente se deve ao incremento na atividade simpática eferente 

(THURMON et al., 2007). 

 Após a aplicação da MPA (M2) observa-se uma redução significativa da 

PAM entre momentos em G-CP, G-FP e G-DP. Nota-se uma diferença entre os 

fármacos somente nos momentos 4 e 5, onde os animais do grupo G-FP 

apresentaram valores menores de pressões arteriais, quando comparado com 

os grupos G-KP e G-DP. 

 Os animais que receberam o fentanil como coadjuvante da anestesia 

apresentaram redução significativa da PAM, tanto durante (M3), como após a 

indução (M4) e após intubação (M5). No G-KP ocorreu uma redução da PAM 

em M2 (após MPA), porém a partir dos M3 e M4, observa-se uma pequena 

elevação. Houve diferenças entre fármacos nos M4 e M5, que correspondem à 

fase da indução anestésica com propofol. No presente estudo os valores da 

PAM nos animais que receberam fentanil como coadjuvantes ficaram abaixo 
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dos valores fisiológicos (>70mmHg), sendo respectivamente  56,5±10,4 (M3), 

51,2 ±3,2 (M4) e 48,7±9,6 (M5). O mesmo foi observado por COVEY-CRUMP 

& MURISON (2008), onde as PAM mais baixas eram pertencentes ao grupo do 

fentanil como coadjuvante, enquanto que as mais altas eram do grupo 

midazolam. 

 Em relação às variáveis respiratórias, não foi observado diferenças 

significativas para a freqüência respiratória, que se manteve constante em 

todos os momentos. Apesar de não significativo, nota-se que o G-CP 

apresentou valores menores para essa variável, durante, após a indução e 

após a intubação orotraqueal, provavelmente devido aos efeitos do propofol. 

Assim como COVEY-CRUMP & MURISON (2008) também foi observado 

depressão respiratória, após a administração do propofol, sendo esta 

pontencializada quando utilizado como coadjuvante da indução o fentanil ou 

midazolam, corroborando com os resultados do presente estudo. A depressão 

respiratória é uma complicação comum da anestesia com propofol no homem, 

em gatos e cães (MAIR et al., 2009). 

 Apenas um animal apresentou apnéia em M5 sendo imediatamente 

revertida, com a utilização de ventilação mecânica através do ambu. A 

presença de apnéia pode ser relatada durante a indução com propofol, sendo 

necessário, em alguns casos, assistência à respiração (FERRO et al., 2005). O 

propofol causa depressão no centro respiratório, sendo que a apnéia durante a 

indução se deve provavelmente a velocidade de administração do propofol, que 

foi de 1,5mL a cada 10 segundos (PIRES et al., 2000). Os opióides produzem 

depressão da ventilação, mediada pelos receptores , devido à depressão do 

sistema respiratório do centro cerebral (THURMON et al., 2007). 

 Quando se observa os resultados da ETCO2, os grupos se comportaram 

de maneira similar, não apresentando diferença significativa. Somente no G-CP 

que foi observado elevação do ETCO2 após intubação (M5), o que confirma os 

efeitos depressores do propofol sobre o sistema respiratório. O propofol induz 

depressão respiratória, com redução do volume minuto, aumento da PaCO2 e 

ETCO2 e redução do pH sanguíneo. A quetamina em altas doses pode 

favorecer a depressão respiratória por desencadear a respiração apnêustica e 

aumentar a PaCO2 (GASPARINI et al., 2009). A dose da quetamina utilizada foi 
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0,5mg/kg o que não levou a uma depressão respiratória nos animais que 

receberam tal fármaco como coadjuvante. 

 Os benzodiazepínicos e as fenotiazinas podem reduzir a freqüência 

respiratória, especialmente se o animal se apresentar agitado antes da sua 

administração, porém não se observam alterações nos valores de ETCO2. 

(THURMON et al., 2007). 

 No que tange os valores da SatO2 não  foi verificado diferença 

significativa entre os grupos. Somente em M4 que ocorreu redução da SatO2 no 

G-DP. Provavelmente, esse resultado se deva a falta de oxigenação prévia à 

indução anestésica. Em estudo realizado por BEGEC et al. (2009), não foi 

observado nenhuma alteração da SatO2 quando foi utilizado a quetamina e 

alfentanil como co-adjuvantes do propofol em crianças. 

 O comportamento da temperatura corpórea foi bastante semelhante em 

todos os animais que receberam como agente indutor o propofol, com ou sem 

coadjuvantes na indução anestésica. Ocorreu redução progressiva da ToC, 

sendo esta mais acentuada em M5 (após intubação) em todos os grupos. Tal 

redução se deve provavelmente não só aos efeitos termolíticos da 

acepromazina que atua no hipotálamo, mas também aos efeitos do propofol e 

dos outros agentes. Entretanto, apesar dessa redução, os valores da ToC, 

mantiveram-se dentro da faixa fisiológica, não apresentando relevância clínica. 

 Assim como observado por PIRES et al. (2000) a  temperatura retal 

manteve-se dentro da faixa considerada fisiológica em cães, durante os 50 

minutos da infusão  contínua com propofol. No entanto, houve redução na 

temperatura retal dos cães por volta de 1,4ºC pode ser justificada pela 

diminuição da taxa de metabolismo basal, pela vasodilatação arterial e venosa 

causada pelo fármaco. Os opióides também atuam no centro termoregulatório, 

causando hipotermia em cães, devido a estímulo hipotalâmico, principalmente 

quando são usados no período perioperatório (THURMON et al., 2007). 

 Quando a avaliação da qualidade de indução e intubação os resultados 

obtidos foram bastante similares. Para o escore de intubação não foi observado 

resultados significativos. A maioria dos animais nos grupos estudados 

apresentaram escores 1, considerado suave: ausência de salivação, tosse, 

movimento de língua ou mandíbula. Apenas quatro animais apresentaram 
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escore 2, considerado moderado: apresenta algum movimento de língua e 

tosse suave, sendo dois deles pertencentes ao G-KP, um ao G-FP e um no G-

DP. Apenas um animal do G-DP apresentou escore 4. Esse mesmo resultado 

foi observado para o escore de indução, onde a maioria dos animais 

apresentaram escore 1, representando ausência de excitação e quatro animais 

obtiveram excitação leve, com movimento de pedalar ou tremor muscular 

(escore 2) e um animal com escore 4. 

 A laringoscopia e a intubação traqueal produzem intensa descarga 

simpática com liberação de catecolaminas, acarretando alterações 

hemodinâmicas que se traduzem por hipertensão arterial e taquicardia. O 

fentanil administrado antes da intubação traqueal pode bloquear a resposta 

cardiocirculatória ao estresse. SOUZA et al. (1991), demonstraram que a 

resposta cardiovascular ao estresse da intubação traqueal foi bloqueada pela 

administração venosa de doses moderadas de fentanil (10 μg/kg) na indução 

anestésica. Assim como foi observado nesse estudo, apesar de apenas um 

animal apresentar escore 2 para intubação. 

 Segundo COVEY-CRUMP & MURISON (2008) a utilização do fentanil 

com propofol apresentou melhores escores de indução e intubação do que a 

utilização do propofol como único agente indutor, não estando de acordo com o 

presente estudo, onde todos os animais do G-CP obtiveram escore 1. Mesmo 

assim, o escore 2 não é considerado tão ruim para intubação e considerando 

que foram poucos animais que obtiveram esse escore, pode-se sugerir que os 

agentes co-adjuvantes utilizados na indução anestésica com propofol 

evidenciaram boas condições de indução e intubação, visto que não houve 

resultado significativo. 

 GOEL et al. (2008) também encontraram condições melhores para 

intubação em crianças, quando foi utilizado coadjuvantes como quetamina e 

midazolam. Das crianças avaliadas 100% apresentaram boas condições de 

intubação, em relação a apenas 78% quando foi utilizado apenas propofol para 

indução, o que não foi visualizado no presente estudo, onde o G-CP 

apresentaram 100% de escores 1 ou seja com uma boa indução e uma boa 

intubação, enquanto que o G-FP e G-DP 83,33% apresentaram boa indução e 

intubação, enquanto que o G-KP apenas 66,66% apresentaram essa 
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característica. Esse episódio pode ser justificado pela não utilização de uma 

bomba de infusão para padronizar a velocidade de indução anestésica, de 

forma lenta e constante. 
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7. CONCLUSÕES  

 

Diante das condições desta pesquisa, pode-se concluir que: 

 

- A utilização do fentanil como coadjuvante, reduziu a dose de propofol 

requerida, para indução anestésica seguida da intubação orotraqueal em cães. 

 

- O emprego do diazepam e quetamina como coadjuvante da indução 

anestésica com propofol, promoveu uma estabilidade cardiovascular. 

 

- Os animais que receberam o fentanil como coadjuvante da indução 

anestésica apresentaram hipotensão, porém de magnitude similar aos animais 

que foram induzidos somente com propofol. 

 

- Não houve depressão respiratória nos tratamentos utilizados. 

 

- Apesar de todos os animais apresentarem escores de indução e intubação 

satisfatórios, de suave a moderado, a utilização do propofol como agente 

indutor único revelou melhores escores de indução e intubação. 

 

- Os efeitos colaterais foram mínimos 
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9. ANEXOS 

 

9.1. TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO  

 

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 
 

Eu, _____________________________________________________ 

portador(a) do RG número_________________ proprietário(a) do animal 

_____________________ da espécie _____________, Raça 

________________________ sexo ___________, idade ____________, 

ESTOU CIENTE de que o animal de minha propriedade irá participar da 

pesquisa “ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O FENTANIL, A QUETAMINA E O 

DIAZEPAM COMO AGENTES COADJUVANTES NA INDUÇÃO ANESTÉSICA COM 

PROPOFOL EM CÃES”, realizada no Hospital Veterinário da Universidade 

Estadual de Santa Cruz - UESC, pelo serviço de Anestesiologia, sob 

responsabilidade e coordenação da Profa. Dra. Rosana Maria de Oliveira Clark, 

orientadora da aluna de mestrado Raquel Wolff Cabala. 

Outrossim, além de CIENTE, AUTORIZO por escrito que o animal acima 

indicado, seja incluído no protocolo ora referido e que tomei ciência, por escrito 

e de forma clara e compreensível, do procedimento que será realizado no 

animal. 

Ilhéus, ____ de _______________ de _______ 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Proprietário 

 

_______________________________ 

Profa. Rosana Maria de Oliveira Clark 

DCAA – UESC / Matrícula 73478007-9 
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9.2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 O animal de sua propriedade será incluído em um estudo para avaliar a 

qualidade da indução anestésica, etapa esta que faz parte do protocolo anestésico 

realizado na rotina do Hospital Veterinário da UESC. Seu animal será submetido à 

cirurgia, agendada pelo atendimento clínico e que será realizada no Centro Cirúrgico 

de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da UESC.  

A fase de indução anestésica é aquela onde se deseja a abolição dos reflexos 

laringotraqueal (deglutição) para a realização da intubação endotraqueal e 

subseqüente conexão ao aparelho de anestesia geral inalatória. O objetivo do trabalho 

visa avaliar e comparar os efeitos do uso do fentanil (opióide analgésico), diazepam 

(ansiolítico) e a quetamina (anestésico dissociativo) como coadjuvantes da indução 

anestésica pelo propofol (anestésico geral intravenoso) em cães, avaliando ao mesmo 

tempo a qualidade de indução anestésica com o uso dos diferentes tratamentos 

propostos. 

A participação ou não nesta pesquisa não influenciará no atendimento 

do animal no Ambulatório de Clínica de Pequenos Animais, nem na realização da 

Cirurgia, sendo que a qualquer momento este termo de autorização pode ser 

suspenso, caso seja esta a vontade do proprietário. Os resultados obtidos neste 

projeto estarão sujeitos às publicações científicas, em que o anonimato será garantido.  

O estudo segue os padrões exigidos pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus – BA. 

Ilhéus, ____ de _______________ de _______ 

 

_________________________________________________________ 

Nome legível do Proprietário 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Proprietário 
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9.3.  Valores individuais da freqüência cardíaca (bpm), em cães 

submetidos ao fentanil, quetamina e diazepam como agentes 

coadjuvantes na indução anestésica com propofol, nos momentos 

estudados. 

 

Frequência cardíaca (bpm) 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL M1 M2 M3 M4 M5 

4 96 112 128 126 125 
5 96 84 74 76 74 
6 120 104 146 164 145 
9 88 72 59 60 74 

12 100 76 102 109 111 
14 104 124 148 161 141 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 88 80 110 130 110 
2 100 84 138 127 89 
8 112 120 146 114 124 

11 108 106 128 131 136 
15 120 76 109 119 116 
20 112 90 94 119 172 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 100 100 68 167 157 
10 112 72 76 88 101 
13 100 108 72 120 94 
22 92 92 77 78 98 
23 112 92 127 133 126 
24 120 72 117 87 80 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 88 116 125 124 114 
16 100 92 110 113 114 
17 84 80 141 131 149 
18 108 64 150 106 105 
19 100 72 93 176 120 
20 84 60 87 92 89 
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9.4.  Valores individuais da pressão arterial sistólica (mmHg), em cães 

submetidos ao fentanil, quetamina e diazepam como agentes 

coadjuvantes na indução anestésica com propofol, nos momentos 

estudados. 

 

Pressão Arterial Sistólica (PAS) 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL M1 M2 M3 M4 M5 

4 114 89 89 92 79 
5 198 129 120 97 106 
6 178 98 84 111 92 
9 94 65 84 99 105 

12 139 98 158 115 109 
14 154 101 111 92 95 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 157 121 160 181 145 
2 119 108 79 94 99 
8 131 50 88 120 93 

11 174 127 139 138 139 
15 111 99 114 109 103 
20 125 96 96 96 134 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 150 119 95 94 86 
10 108 103 67 77 73 
13 125 82 90 78 86 
22 92 79 75 79 80 
23 112 79 80 85 72 
24 91 74 90 99 82 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 171 134 79 78 77 
16 166 125 123 131 138 
17 173 127 117 129 124 
18 130 90 173 153 92 
19 93 94 104 105 105 
20 169 114 78 118 112 
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9.5.  Valores individuais da pressão arterial média (mmHg), em cães 

submetidos ao fentanil, quetamina e diazepam como agentes 

coadjuvantes na indução anestésica com propofol, nos momentos 

estudados. 

 

Pressão Arterial Média (PAM) 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL M1 M2 M3 M4 M5 

4 86 51 66 74 47 
5 145 93 90 71 54 
6 111 75 63 93 71 
9 69 44 50 60 66 

12 93 58 113 71 79 
14 126 78 84 66 70 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 91 81 106 134 72 
2 84 72 50 65 69 
8 103 36 62 89 60 

11 132 84 97 92 92 
15 89 64 93 63 78 
20 107 66 72 73 91 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 107 85 71 53 59 
10 67 71 44 54 47 
13 94 53 61 51 52 
22 75 62 48 54 46 
23 78 69 51 46 32 
24 50 49 64 49 56 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 139 77 52 55 42 
16 127 93 88 85 105 
17 134 96 72 102 70 
18 98 62 80 130 64 
19 63 59 77 79 71 
20 120 77 57 79 87 

 

 

 

 



69 

 

9.6.  Valores individuais da pressão arterial diastólica (mmHg), em cães 

submetidos ao fentanil, quetamina e diazepam como agentes 

coadjuvantes na indução anestésica com propofol, nos momentos 

estudados. 

 

Pressão Arterial Diastólica (PAD) 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL M1 M2 M3 M4 M5 

4 62 39 48 56 30 
5 109 63 79 51 41 
6 87 62 53 79 60 
9 57 35 30 45 60 

12 73 35 103 56 49 
14 80 59 72 55 57 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 61 64 66 121 52 
2 59 52 40 56 54 
8 94 29 44 66 45 

11 95 65 83 72 78 
15 81 50 83 51 41 
20 105 54 58 54 72 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 60 67 52 44 43 
10 42 55 29 43 37 
13 67 35 36 36 34 
22 73 58 32 41 31 
23 49 42 35 39 24 
24 38 37 44 38 44 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 109 54 41 40 31 
16 92 68 51 59 81 
17 98 76 56 57 56 
18 87 41 71 112 46 
19 53 44 63 47 58 
20 95 63 50 49 61 
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9.7.  Valores individuais da freqüência respiratória (mpm), em cães 

submetidos ao fentanil, quetamina e diazepam como agentes 

coadjuvantes na indução anestésica com propofol, nos momentos 

estudados. 

 

Frequência Respiratória (f) 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL M1 M2 M3 M4 M5 

4 24 10 40 30 12 
5 27 24 22 14 14 
6 21 12 24 18 14 
9 13 13 14 16 5 

12 8 16 29 27 11 
14 21 27 11 34 45 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 21 12 22 14 17 
2 44 20 26 37 12 
8 7 22 48 31 38 

11 31 28 70 70 71 
15 72 48 25 25 24 
20 33 25 46 36 39 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 25 15 9 14 0 
10 25 22 47 54 82 
13 23 20 14 17 15 
22 24 14 21 11 22 
23 40 24 21 37 18 
24 26 17 75 65 37 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 21 21 62 22 20 
16 11 31 29 34 21 
17 33 11 36 40 40 
18 49 32 70 55 26 
19 24 13 19 29 30 
20 84 20 24 16 17 
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9.8.  Valores individuais da tensão de dióxido de carbono no final da 

expiração em cães submetidos ao fentanil, quetamina e diazepam como 

agentes coadjuvantes na indução anestésica com propofol, nos 

momentos estudados. 

 

Tensão de dióxido de carbono no final da expiração (ETCO2) 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL M1 M2 M3 M4 M5 

4 37 35 20 31 41 
5 34 26 34 36 34 
6 36 32 38 27 46 
9 33 32 38 33 37 

12 36 32 35 30 41 
14 28 30 34 35 41 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 38 26 40 36 34 
2 32 35 20 31 34 
8 27 33 - 31 33 

11 22 27 24 24 22 
15 27 36 38 39 31 
20 34 30 21 23 32 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 36 36 28 40 52 
10 34 32 33 21 25 
13 39 37 42 44 44 
22 39 35 42 - 34 
23 40 24 21 37 18 
24 33 33 12 25 28 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 33 26 18 32 33 
16 18 27 30 39 41 
17 31 36 36 29 24 
18 29 31 21 33 34 
19 39 39 41 41 40 
20 24 21 32 31 36 
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9.9.  Valores individuais da saturação de oxigênio em cães submetidos ao 

fentanil, quetamina e diazepam como agentes coadjuvantes na indução 

anestésica com propofol, nos momentos estudados. 

 

Saturação de oxigênio (SatO2) 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL M1 M2 M3 M4 M5 

4 95 95 73 92 96 
5 93 92 100 92 100 
6 86 88 92 86 78 
9 88 94 95 93 93 

12 92 98 100 85 100 
14 86 96 98 88 87 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 94 92 84 88 99 
2 94 98 85 84 86 
8 71 75 70 92 99 

11 97 89 100 99 100 
15 86 - 95 92 85 
20 97 87 83 85 90 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 87 92 88 84 85 
10 98 96 96 89 93 
13 91 95 95 88 99 
22 98 95 66 66 66 
23 93 93 91 98 95 
24 95 94 84 86 92 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 89 89 87 99 95 
16 97 94 94 91 94 
17 97 88 99 - 92 
18 98 99 97 100 100 
19 95 97 97 100 92 
20 95 90 95 98 100 
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9.10.  Valores individuais da temperatura corpórea (ToC) em cães 

submetidos ao fentanil, quetamina e diazepam como agentes 

coadjuvantes na indução anestésica com propofol, nos momentos 

estudados. 

 

Temperatura Corpórea (ToC) 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL M1 M2 M3 M4 M5 

4 38,2 37,3 36,1 35,9 35,8 
5 40,1 39,8 37,8 37,9 37,9 
6 38,1 38,3 37,8 37,7 37,3 
9 38,6 38,1 37 37 37,6 

12 38,8 38,6 38 37,9 37,9 
14 39,6 39 37,8 36,7 36,5 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 38,1 37,8 36,7 36,3 36,5 
2 38,9 38,8 37,1 37,1 37 
8 38,5 38,8 38 37,6 37,9 

11 38,9 38,2 38,1 38,1 37,8 
15 39,1 37,7 36,7 37,8 37,8 
20 39,2 39 38 37,9 38 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 38,5 38,9 38,1 37,9 37,8 
10 38,8 38,3 38,1 38,1 38,1 
13 37,8 37,5 37,3 37,4 37,3 
22 38 38,4 37,7 37,3 37,7 
23 39,2 38,8 38 38,2 38,1 
24 38,8 38,8 38 37,8 38,2 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 39,6 39,4 37,9 37,7 37,5 
16 38,7 38,3 37,6 37,7 37,6 
17 38,6 38,6 38,2 37,9 37,5 
18 39,7 39,1 37,6 37,5 37,6 
19 38,8 37,8 37 36,6 36,5 
20 38,3 37,8 37,1 36,9 36,9 
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9.11.  Valores individuais dos escores de indução obtidos com o emprego 

da Escala segundo Covey- Crump; Murison, 2008 em cães submetidos ao 

fentanil, quetamina e diazepam como agentes coadjuvantes na indução 

anestésica com propofol, nos momentos estudados. 

 

Escore de indução 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL ESCORE 

4 1 
5 1 
6 1 
9 1 
12 1 
14 1 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 1 
2 1 
8 2 
11 1 
15 1 
20 2 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 1 
10 2 
13 1 
22 1 
23 1 
24 1 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 1 
16 1 
17 1 
18 4 
19 2 
20 1 

 

 

 

 

 



75 

 

9.12.  Valores individuais dos escores de intubação obtidos com o 

emprego da Escala segundo Covey- Crump; Murison, 2008 em cães 

submetidos ao fentanil, quetamina e diazepam como agentes 

coadjuvantes na indução anestésica com propofol, nos momentos 

estudados. 

 

Escore de intubação 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL ESCORE 

4 1 
5 1 
6 1 
9 1 
12 1 
14 1 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 1 
2 1 
8 2 
11 1 
15 1 
20 2 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 1 
10 2 
13 1 
22 1 
23 1 
24 1 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 1 
16 1 
17 1 
18 4 
19 2 
20 1 
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9.13.  Valores individuais das doses de propofol utilizadas na indução em 

cães submetidos ao fentanil, quetamina e diazepam como agentes 

coadjuvantes na indução anestésica com propofol, nos momentos 

estudados. 

 

Doses do Propofol 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL DOSES (mg/kg) 

4 4,32 
5 4,73 
6 4,20 
9 4,71 
12 3,95 
14 4,67 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 2,77 
2 4,01 
8 4,71 
11 3,40 
15 5,00 
20 3,52 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 1,87 
10 2,81 
13 2,28 
22 2,84 
23 2,55 
24 2,17 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 2,36 
16 2,90 
17 3,42 
18 6,09 
19 4,23 
20 3,69 
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9.14. Detalhes dos procedimentos cirúrgicos dos 24 cães anestesiados 

com quatro diferentes protocolos de coadjuvantes da indução com 

propofol. 

 

Procedimentos cirúrgicos 

Grupo Controle/Propofol (G-CP) 

ANIMAL Cirurgia 

4 OSH 
5 OSH 
6 Redução de prolapso vaginal 
9 OSH 
12 Drenagem de otohematoma 
14 Mastectomia 

Grupo Quetamina/Propofol (G-KP) 

1 OSH 
2 Orquiectomia 
8 OSH 
11 Mastectomia 
15 OSH 
20 OSH 

Grupo Fentanil/Propofol (G-FP) 

7 OSH 
10 OSH 
13 Drenagem de otohematoma 
22 OSH 
23 OSH 
24 Orquiectomia 

Grupo Diazepam/Propofol (G-DP) 

3 Exerese nódulo 
16 Drenagem de otohematoma 
17 Exerese nódulo 
18 OSH 
19 OSH 
20 OSH 

 

 


