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INFLUÊNCIA DA FARMACOPUNTURA COM MORFINA SOBRE A DOSE 

DE INDUÇÃO ANESTÉSICA DO PROPOFOL EM CÃES 

 

RESUMO 

 

 

Objetivos: Avaliar a influência da farmacopuntura com morfina utilizando o ponto de 

acupuntura Yin tang na dose de indução anestésica do propofol em cães. Métodos: 

Sete cães hígidos, de raça indefinida, peso de 12,7 ± 2,9Kg foram submetidos a quatro 

tratamentos com intervalo de sete dias entre eles: MSC - morfina 0,2mg/Kg SC; MYt - 

morfina 0,02 mg/Kg no Yin tang; SLYT - solução salina 0,3ml no Yin tang; AcuYt - 

agulhamento simples no Yin tang. Decorridos vinte minutos da aplicação dos 

tratamentos, iniciou-se a indução anestésica com propofol na dose de 5mg/kg, pela via 

intravenosa, na taxa de infusão de 0,4 a 1,0 ml/Kg/min, até a perda do reflexo 

interdigital. A dose do propofol (mg/Kg) e o período de tempo (segundos) necessários 

para a perda do reflexo interdigital foram registrados. Foram avaliados frequência 

cardíaca e respiratória, oximetria de pulso, ETCO2, pressão arterial sanguínea sistólica, 

média e diastólica e temperatura corpórea. Os momentos avaliados foram M0 (valor 

basal), MPROP (momento da perda do reflexo interdigital), MPROP5 e MPROP10 

(seguidos 5 e 10 minutos de MPROP). A análise estatística foi realizada através da 

ANAVA, seguida pelo Teste de Tukey na comparação entre os tratamentos (P<0,05). 

Os resultados foram apresentados em média±sd. Resultados: Não houve diferença 

significativa entre os tratamentos quanto à dose de indução anestésica com o propofol 

(MSC 6,2mg/Kg, MYt 6,5mg/Kg, SLYt 7,0mg/Kg e AcupYt 7,2mg/Kg). O período para perda 

do reflexo interdigital foi significativamente menor em MSC (75,0 seg) em relação a 

AcupYt (93,1 seg). Não houve diferença significativa entre os tratamentos para as 

variáveis cardiorrespiratórias e temperatura corpórea em nenhum dos momentos 

avaliados. Conclusão: Diante dos resultados obtidos pode-se sugerir que a dose de 

indução anestésica do propofol pode ser influenciada pelo uso da farmacopuntura com 

morfina de forma similar a sua administração subcutânea na dose convencional em 

cães. Há necessidades de maiores investigações sobre a melhor dose da morfina na 

farmacopuntura e sua influencia na dose de indução do propofol em cães. 
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PHARMACOPUNCTURE INFLUENCE OF DOSE WITH MORPHINE ON 

THE INDUCTION OF ANESTHETIC PROPOFOL IN DOGS 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Objectives: Evaluate the influence of morphine pharmacopuncture using accupoint 

Yin tang in anesthetic induction dose of propofol in dogs. Methods: Seven mongrel 

healthy dogs, weight of 12.7 ± 2.9 kg were submited  to four treatments with an 

interval of seven days between them: MSC - morphine 0.2 mg/kg SC; MYt - morphine 

0.02 mg/Kg in Yin tang; SLYt - 0.3 ml in saline Yin tang; AcuYt - dry needle in Yin tang 

acupoint. Twenty minutes after administration of treatments, 5mg/Kg of intravenous 

propofol for induction of anesthesia started using a 0.4 to 1.0 ml/kg/min rate. The 

propofol dose (mg/kg) and the time (seconds) needed for the loss of interdigital reflex 

was recorded, heart and respiratory rate, pulse oximetry, ETCO2, systolic, diastolic 

and mean blood pressure and body temperature were evaluated. These measurements 

were performed before administration of treatments - M0 (baseline), MPROP (lost of 

interdigital reflex), and MPROP5 MPROP10 (5 and 10 minutes after MPROP). 

Statistical analysis was performed by ANOVA followed by Tukey’s test comparing 

the treatments (p<0.05). The results were presented as mean ± sd. Results: No 

significant difference between treatments was seen for induction dose of propofol (MSC 

6.2mg/kg, MYt 6.5mg/kg, SLYt 7.0 mg/kg and AcupYt 7.2mg/kg). The lost of interdigital 

reflex was reduced in MSC (75.0 sec) when compared with AcupYt (93.1 sec). There 

was no statistical difference between treatments for cardiorespiratory and body 

temperature variables. Conclusion: Results suggests that pharmacopuncture with 

morphine can influence the induction dose of propofol, similarly the conventional 

subcutaneos dose. More investigations are necessary to determine the better dosage of 

pharmacopuncture with morphine that’s influence dose induction of propofol.  

 

Keywords: Acupuncture. Opioids. Intravenous anesthetic. Canino. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) todo ser está interligado 

ao universo e aos seus elementos, através de forças energéticas que oscilam entre o Yin 

e o Yang em busca de um equilíbrio. Este fluxo energético circula pelo organismo 

através de meridianos, subindo e descendo, interagindo com as forças celestial (Yang) 

e terreste (Yin), e podem ser acessados pelos pontos de acupuntura localizados na 

superfície da pele. A acupuntura é o método mais comumente utilizado para manter ou 

reequilibrar o fluxo energético no organismo, por meio da punção com agulhas finas 

desses pontos específicos no corpo (DULCETTI, 2001).  

A acupuntura associada a anestesia é um tema amplamente pesquisado, porém 

pouco aplicado na rotina do médico veterinário. A disseminação do conhecimento dos 

protocolos de acupuntura em anestesia possibilitaria a redução dos riscos ao paciente e 

dos custos com medicamentos. 

Dentre os diferentes métodos terapêuticos da acupuntura, existe a 

farmacopuntura que consiste na administração de fármacos nos acupontos, e tem 

sido apontada como uma proposta interessante, pois reduz o período do tratamento 

(ANGELI, 2010). A farmacopuntura tem por objetivo o sinergismo entre o efeito do 

fármaco e o estímulo do ponto de acupuntura, promovendo assim a potencialização da 

ação dos medicamentos ao passo que minimiza os efeitos adversos destes. Devido a esta 

potencialização, utiliza-se de subdoses que promovem ação duradoura similar à dose 

convencional (SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 2010).  

Na Medicina Veterinária, a sedação em cães é um procedimento bastante 

empregado com o intuito de promover alteração comportamental e relaxamento 

muscular em pacientes que serão submetidos a anestesia geral, ou apenas 

tranquilização e realização de diferentes procedimentos (ANGELI, 2010).  

A morfina é um hipnoanalgésico comumente utilizado em cães que, possui 

propriedades sedativas pela ação depressora do sistema nervoso central (SNC). Os 

efeitos adversos mais evidentes ocorrem sobre os sistemas cardiovascular e 

respiratório, que podem ser minimizados com a redução da dose administrada e a 

escolha adequada da via de administração. Dentre os efeitos adversos mais importantes 
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podem ser incluídos a hipotensão, a bradicardia e a depressão respiratória quando se 

faz uso da morfina pela via intravenosa (IV) (FANTONI; CORTOPASSI, 2002). 

A redução da dose de agentes intravenosos durante a indução anestésica também 

é um fator importante num protocolo anestésico, pois minimiza os efeitos indesejáveis 

desses fármacos. O propofol é um agente anestésico intravenoso, não barbitúrico, de 

ação ultra rápida e que apresenta efeitos colaterais de acordo com a dose e a 

velocidade de administração (FANTONI; CORTOPASSI, 2002; MASSONE, 2011). 

Diversos estudos aplicando acupuntura, farmacopuntura e aquapuntura no 

homem e em diferentes espécies animais têm comprovado a aplicabilidade e eficácia 

destas terapias em diferentes situações. Contudo a carência de bases científicas da 

acupuntura e a dificuldade de compreensão deste conhecimento milenar ainda 

restringem o seu uso na prática clínica (SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 

2010). A importância do estudo de métodos complementares na analgesia e sedação de 

pacientes veterinários sugere maiores pesquisas sobre os mecanismos fisiológicos da 

sedação promovida pela acupuntura, farmacopuntura ou aquapuntura (ANGELI, 

2010). Os estudos apontam para necessidade de maiores investigações sobre doses, 

fármacos, e acupontos mais adequados para otimização dos efeitos através da 

farmacopuntura (LUNA et al, 2008; QUESSADA et al, 2011).  

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito sedativo da morfina na 

farmacopuntura utilizando subdoses no ponto de acupuntura Yin tang, comparado à 

dose sistêmica convencional pela via subcutânea e a sua influência sobre a dose de 

indução do propofol em cães. 



 
 

13 
 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos deste estudo foram: 

 

1. Avaliar a influência da farmacopuntura com morfina no ponto de 

acupuntura Yin tang, comparado à dose convencional pela via 

subcutânea sobre a dose de indução anestésica do propofol em cães; 

2. Avaliar os efeitos cardiorrespiratórios e temperatura corpórea em cães 

submetidos aos diferentes tratamentos. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Acupuntura  

 

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC), ciência milenar que surgiu na China 

Antiga, foi transmitida pelos sábios, de acordo com os princípios do Tao, durante 

milhares de anos. Mantida por séculos sem registro escrito mesmo após o surgimento 

da escrita na China, foi absorvida pelo ocidente a partir do século XVII, quando 

jesuítas franceses chegaram à China e se apropriaram do conhecimento (DULCETTI, 

2001). 

A denominação acupuntura deriva da palavra grega Accus (agulha) e Pungere 

(puncionar). O Chinês Tradicional chama de Zen Jiu Fá, o Método das Agulhas e da 

Moxa (DULCETTI, 2001; SUSSMANN, 2007).  

Existem registros que mostram que a acupuntura veterinária é tão antiga quanto à 

humana, revelando que eram utilizadas flechas para fazer acupuntura em cavalos antes 

das batalhas. O primeiro acupunturista veterinário foi Sun Yang, considerado o Pai da 

Medicina Veterinária na China, pois se dedicou exclusivamente a prática em animais 

(ALTMAN, 1997 apud FARIA; SCOGNAMILLO-SZABÓ, 2008). 

Na década de 80, o professor Testsuo Inada, da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro, introduziu e disseminou a acupuntura veterinária no Brasil, com a 

transposição da técnica empregada em humanos para os animais (FARIA; 

SCOGNAMILLO-SZABÓ, 2008). 

A acupuntura é uma técnica que, por meio da estimulação feita em pontos 

específicos da pele, acessa o corpo energético com o objetivo de equilibrar o fluxo de 

Qi no trajeto dos meridianos e atingir efeitos terapêuticos ou homeostáticos (FARIA, 

2008). Os meridianos são canais que compõem a malha energética onde percorre o Qi, 

sempre em movimento, composto pelas energias Yin e Yang, interligando os pontos de 

acupuntura aos órgãos e vísceras (DULCETTI, 2001; SUSSMANN, 2007). São 

quatorze os meridianos principais, dentre eles estão o meridiano do Pulmão, Intestino 

Grosso, Estômago, Baço/Pâncreas, Coração, Intestino Delgado, Bexiga, Rim, 

Pericárdio, Triplo Reaquecedor, Vesícula Biliar, Fígado, Vaso Concepção e Vaso 

Governador (SHOEN, 2006). 
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O Vaso Governador (Du Mai) é o mais Yang dentre os meridianos e assegura a 

ligação entre todos os outros meridianos Yangs e exerce ação harmonizadora sobre 

todos os órgãos, assim como sobre a região dorsal do corpo e as funções do sistema 

nervoso central. Neste meridiano a energia circula iniciando no cóccix, subindo pela 

linha vertebral até contornar o crânio, passando pela linha mediana da face e 

terminando na gengiva superior, abrigando 28 pontos de acupuntura (WONG, 1995, 

DRAEHMPAEL; ZOHMANN, 1997). O ponto de acupuntura Yin tang, também 

denominado Palácio Lacrado, está localizado no meridiano do Vaso Governador (VG) 

(DULCETTI, 2001; SUSSMANN, 2007).  

Os pontos de acupuntura, chamados de Caverna do Tao ou Jing Xue, de 

acordo com a escrita chinesa (DULCETTI, 2001), são pequenas zonas da pele que 

possuem propriedades elétricas especiais e características diferenciadas das áreas 

próximas ao ponto, representando um local na pele com maior sensibilidade e 

resistência elétrica reduzida, e que funcionam como portais que acessam a energia a 

ser manipulada. Estudos realizados por Langevin et al., (2001) identificaram que os 

pontos de acupuntura estão comumente distribuídos em junções musculotendionosas, 

trajetos de nervos periféricos, próximos a vasos, onde encontra-se uma maior 

concentração de redes vasculares, mastócitos, linfócitos, terminações nervosas e tecido 

conjuntivo. A combinação desses componentes torna o ponto reativo a estímulos 

sensoriais, como os causados pela inserção da agulha. Esses princípios caracterizam a 

acupuntura como terapia reflexa, em que um estímulo local tem ação em outra região 

(HWANG e EGERBACHER, 2006; LANGEVIN e YANDOW, 2002). 

De acordo com o Dicionário de Medicina Tradicional Chinesa da Academia 

da MTC de Pequim “os pontos de acupuntura estão situados na superfície do corpo por 

onde as energias dos órgãos internos e dos meridianos fluem” (DULCETTI, 2001).  

O Yin tang (VG24-1) é o ponto de Encontro do Dragão (XIE & PREAST, 2011) 

que está localizado "medianamente em um aprofundamento ósseo, entre os cantos 

mediais dos olhos, na costura entre os ossos nasais e frontais", morfologicamente está 

enervado pelo ramo zigomático do auriculopalpebral do nervo facial e nervo frontal do 

oftálmico, portanto é indicado para tratar sinusites, tosse, resfriado, encefalite, 

cervicalgias, epilepsia e doenças dos olhos (DRAEHMPAEHL; ZOHMANN, 1997; 



 
 

16 
 

SCHOEN, 2006) sendo apontado também como um ponto para tranquilização e 

sedação do indivíduo (JOAQUIM, 2003 apud QUESSADA et al., 2011; LOBO 

JÚNIOR, 2012). 

A acupuntura pode agir a nível local, medular e nos centros cerebrais (tronco 

cerebral, diencéfalo e cérebro). Localmente, a lesão mecânica da agulha no tecido leva 

a uma reação inflamatória que libera mediadores da inflamação. Esses eventos 

periféricos permitem o reparo tecidual devido ao aumento de células, vasodilatação, 

melhor irrigação local e relaxamento muscular. No entanto, o estímulo inflamatório 

mediado pela acupuntura é um processo benéfico, pois segue um curso de tempo 

limitado até o reparo tecidual (HWANG e EGERBACHER, 2006; SCOGNAMILLO-

SZABÓ, 2001; ANGELI et al., 2005). 

Ao nível supraespinhal, a estimulação da acupuntura segue para a medula e 

ascende até os centros cerebrais, cujos estímulos ativam impulsos efetores que, através 

de cascata de sinapses, liberam neurotransmissores endógenos que bloqueiam a dor no 

corno dorsal da medula antes de serem retransmitidas novamente aos centros cerebrais. 

(CHERNYAK e SESSLER, 2005; LORENZETTI et al., 2006; LAIM et al., 2009; 

GAKIYA et al., 2011; TAFFAREL et al., 2009). Segundo Steiss (2006), a analgesia 

através da acupuntura ocorre através da liberação da β-endorfina pelo 

hipotálamo/hipófise, da encefalina ou serotonina pelo mesencéfalo e da encefalina ou 

dinorfina pela medula, levando a inibição da dor pela acupuntura. Dessa forma, 

percebe-se a participação de centros superiores no processo de analgesia, 

demonstrando que os estímulos também modulam funções hormonais, imunológicas, 

comportamentais, termodinâmica, dentre outras. 

Estudos realizados no homem e em animais comprovam os efeitos analgésicos da 

acupuntura, porém poucas pesquisas demonstram a sua ação sedativa, mesmo sendo 

utilizada eficientemente quando associada a técnicas convencionais de sedação 

(ANGELI, 2010; SOUZA et al., 2012; TAFFAREL et a.l, 2012). 

Ainda é necessário estabelecer o exato mecanismo de ação do efeito sedativo da 

acupuntura. Tem sido relatado que os efeitos ansiolíticos e sedativos da acupuntura 

estão relacionados com a secreção de neurotransmissores endógenos (SCHOEN, 2006; 

KIM; SEO, 2007; LOBO JUNIOR, 2012). Sabe-se que a serotonina possui ação 
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sedativa e que é liberada pelos trombócitos e mastócitos no ponto de acupuntura 

quando punturado, entretanto não está bem esclarecido se esta substância atinge o 

cérebro através do sistema circulatório ao ponto de promover ação sedativa no SNC 

(DRAEHMPAEL; ZOHMANN, 1997). Para atingir o objetivo, a intenção deve ser a 

de promover o bem estar do paciente com redução da ansiedade e do estresse pré-

operatório, assim como a conquista de um bom grau de sedação ou analgesia (LOBO 

JÚNIOR, 2012). 

Kim e Nam (2006) observaram o efeito sedativo avaliando exames 

eletroencefalográficos através da Frequência da Margem Espectral (Spectral Edge 

Frequency - SEF 95) de animais submetidos à acupuntura durante 20 minutos nos 

pontos VG 20, Yin tang, e em ambos associados. Os resultados obtidos, de acordo com 

o EEG SEF 95 e a escala de sedação de Ramsay, mostraram que a acupuntura 

promove sedação satisfatória em cães quando os pontos VG20 e Yin tang são 

estimulados. 

A sedação induzida pela acupuntura tem ação mais relacionada com o sistema 

adrenérgico do que com os receptores opióides, pois ao avaliar o efeito antagonista do 

atipamezole e naloxona após estimulação dos pontos VG20 e Yin tang, observou-se 

que o grupo que recebeu atipamezole apresentou efeito reverso com resposta de 

aumento da atividade cerebral, enquanto que, no grupo tratado com naloxona não 

houve alteração nos achados EEG (SEF 95) (KIM; SEO, 2007). 

Existem diferentes técnicas de estimulação de pontos de acupuntura com 

particularidades e indicações específicas, sendo as mais empregadas o Agulhamento 

simples, que consiste no uso de agulhas de diferentes tamanhos para punturar os 

pontos e acessar a energia; a Eletroacupuntura, técnica que exige uso de estimulador 

elétrico de pontos ligados às agulhas introduzidas nos pontos, alternando intensidades 

e frequências do estímulo, especialmente utilizada para controle da dor; os Implantes 

de metais que são aplicados por meio de instrumento adequado diretamente nos pontos 

de acupuntura com objetivo de manter o efeito da terapia por período bastante 

prolongado; a Aquapuntura que consiste na injeção de solução salina, água destilada 

ou glicose no acuponto com objetivo de promover um efeito mais rápido e prolongado 

da estimulação; e por fim, a Farmacopuntura que é uma das técnicas mais utilizadas na 
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acupuntura veterinária por promover efeito mais eficaz ao injetar subdoses de 

fármacos nos pontos de acupuntura (DRAEHMPAEL; ZOHMANN, 1997; FARIA; 

SCOGNAMILLO-SZABÓ, 2008; ANGELI, 2010). 

 

3.2 Farmacopuntura e Aquapuntura 
 

A farmacopuntura é considerada uma opção vantajosa e segura para ser 

empregada na medicina veterinária, pois além do curto período de contenção para o 

tratamento, necessita de poucos materiais, como seringas e agulha hipodérmica sendo 

de fácil aplicação (FARIA, 2008; LUNA et al., 2008). Além disso, diversas 

substâncias podem ser injetadas no acuponto tais como soluções hipotônicas ou 

hipertônicas, vitaminas, extratos herbais, anestésicos locais, analgésicos e 

antiinflamatórios (TAFFAREL et al., 2012).  

A injeção de subdoses de fármacos em pontos de acupuntura promove aumento 

do tempo de estímulo mecânico produzindo efeito similar as doses convencionais 

(LUNA et al., 2008). São diversos os estudos abordando a farmacopuntura nas 

diferentes espécies de animais (FARIA, 2008; LUNA et al., 2008; QUESSADA et al., 

2011; TAFFAREL et al., 2012; SOUZA et al., 2012;). 

A farmacopuntura atua no sinergismo entre a ação do fármaco e o efeito da 

estimulação do ponto de acupuntura, promovendo assim um efeito longo e similar a 

dose convencional, por potencializar a ação dos medicamentos com as vantagens de 

minimizar os efeitos adversos dos fármacos, reduzir resíduos tóxicos nos animais de 

consumo e ainda o custo do tratamento (SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 

2010).  

A aquapuntura consiste na aplicação de solução salina, água destilada ou glicose 

no ponto de acupuntura com objetivo de promover estímulo mecânico prolongado do 

ponto e, consequentemente, efeito terapêutico mais duradouro (FARIA; 

SCOGNAMILLO-SZABÓ, 2008; LUNA et al., 2008). 

Di Martino et al. (2010) realizaram farmacopuntura com 10% da dose 

convencional de morfina (0,05mg/Kg) e carprofeno (0,4mg/Kg), nos acupontos F3, 

E36, BP6, VB34, em cadelas submetidas a ovariohisterectomia (OSH) para analgesia 

preemptiva. Ao comparar a analgesia no pós-operatório, durante 24 horas, com o uso 
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da dose padrão destes fármacos pela via subcutânea, concluíram que a farmacopuntura 

foi tão eficaz quanto às doses convencionais.  

Chernyak e Sessler (2005), num estudo realizado no homem sedados com 

midazolam (0,02mg/Kg) para o procedimento de colonoscopia, foram estimulados 15 

minutos antes os pontos de acupuntura E36, IG4, BP6 e BP9 e observaram redução de 

30% do requerimento adicional para manutenção do efeito sedativo. 

Em cães, a utilização da acepromazina (0,1mg/Kg) na MPA, reduz em 50% a 

dose de indução anestésica do tiopental sódico, enquanto que a aplicação de 

0,01mg/Kg de acepromazina no Yin tang reduz em 30% a dose deste barbitúrico 

necessária para remissão do reflexo interdigital (LUNA et al., 2002). 

A administração de 10% da dose sistêmica de acepromazina (0,01mg/Kg) no 

acuponto VG1 (Ho hai) em equinos resultou em sedação satisfatória e duradoura, 

ausência de efeitos indesejados, quando comparado à dose convencional deste fármaco 

pela via subcutânea (0,1mg/kg). A aquapuntura no mesmo ponto também promoveu 

sedação, confirmando efeito sedativo do VG1 em cavalos. Sendo assim, os autores 

concluíram que a farmacopuntura com acepromazina e a aquapuntura no VG1 

promoveram efeito sedativo similar à dose convencional pela via subcutânea (LUNA 

et al., 2008). 

A utilização de subdoses de xilazina (0,01mg/Kg) no ponto Yin tang em cães 

revelou grau de sedação similar a dose convencional, porém não minimizou a presença 

dos efeitos adversos, sendo observada bradicardia e a bradipnéia. Entretanto, a 

farmacopuntura resultou em efeito mais imediato, com menor duração da sedação em 

relação a via subcutânea (FARIA, 2008). 

Em suínos, o uso de subdoses de acepromazina (0,003mg/Kg) no Yin tang 

promoveu efeito sedativo similar ao uso da dose terapêutica pela via intramuscular. 

Tais resultados mostraram que a farmacopuntura com acepromazina para sedação é 

uma opção viável devido à segurança, baixo custo e eficiência, proporcionando efeitos 

adversos mínimos (QUESSADA et al., 2011). 

O emprego da aquapuntura (0,1mL) e farmacopuntura com meloxicam 

(0,01mg/Kg), administrados nos pontos de acupuntura BP6, VB34, F3 e E36, 

comparado a dose terapêutica do fármaco estudado (0,1mg/Kg), em gatas submetidas a 
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OSH, resultou em efeitos analgésicos satisfatórios similares, porém os autores 

enfatizaram a atenção na necessidade de resgate analgésico independente da técnica 

utilizada para analgesia (SOUZA et al., 2012). 

 

3.3 Morfina  
 

A morfina é o protótipo dos opióides agonista puro mais utilizado na Medicina 

Veterinária pela sua efetividade no alívio da dor (FANTONI; CORTOPASSI, 2002; 

MASSONE, 2011). Apresenta atividade agonista pura sobre os receptores opióides, 

principalmente o receptor  (mu ou MOP), porém também atua em  (kappa ou KOP) 

e  (delta ou DOP) que são responsáveis pela ação analgésica e sedativa 

(TRANQUILLI et al., 2007). A rápida elevação dos níveis séricos de serotonina 

colabora com esses efeitos analgésicos e sedativos. Embora, muitas vezes a sedação 

possa ser considerada um efeito indesejável, a depender da situação ela pode ser vista 

como benefício e não como efeito adverso (TRANQUILLI et al., 2007; MADDISON 

et al., 2010).  

Em algumas partes do sistema nervoso, os receptores opióides inibem a 

transmissão excitatória e, em outras, a liberação de neurotransmissores inibitórios é 

prejudicada, levando a desinibição ou a um efeito excitatório líquido visto em algumas 

espécies. Nos equinos, suínos, ruminantes e felinos pode ser observada excitação, 

rigidez muscular e comportamento motor explosivo devido a essa desinibição dos 

sistemas neurais dos gânglios basais e, possivelmente, do sistema límbico 

(MADDISON et al., 2010).  

A depressão cardiorrespiratória é comumente observada com os opióides que 

fazem ligação nos receptores µ, que estão presentes nas células nervosas responsáveis 

pela geração de ritmos respiratórios no tronco cerebral e ainda promovem redução da 

sensibilidade de centro respiratório em resposta a aumentos na concentração inspirada 

de dióxido de carbono, desenvolvendo hipoventilação, caracterizada pela diminuição 

do volume minuto e hipercapnia. Entretanto esta depressão é de magnitude dose-

dependente (FANTONI; CORTOPASSI, 2002; TRANQUILLI et al., 2007; 

MADDISON et al., 2010; MASSONE, 2011).  
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A hipotensão arterial pode ser observada com o uso da morfina principalmente 

quando administrada pela via intravenosa, devido a liberação de histamina causando 

vasodilatação periférica. A bradicardia ocasionalmente pode ocorrer devido ao 

aumento da atividade vagal pela estimulação medular, entretanto pode ser prevenida 

ou corrigida com uso de anticolinérgico (TRANQUILLI et al., 2007; MADDISON et 

al., 2010). 

Outros efeitos adversos observados são a sialorréia, náusea e vômito, que ocorre 

devido a estimulação direta da zona de deflagração de quimiorreceptores no 4º 

ventrículo que dá inicio ao reflexo do vômito. O aumento do tônus muscular ao longo 

do trato gastrointestinal, inclusive esfíncteres pode provocar defecação, e a diminuição 

do peristaltismo resulta no retardo do esvaziamento gástrico no uso crônico do 

fármaco (FANTONI; CORTOPASSI, 2002; TRANQUILLI et al., 2007; MADDISON 

et al., 2010; MASSONE, 2011).  

Todos estes efeitos, considerados indesejáveis, podem ser minimizados pela 

administração deste fármaco pela via subcutânea (MADDISON et al., 2010). 

A temperatura sofre elevação inicial, o que estimula o centro respiratório e 

promove respiração ofegante. Em seguida ocorre depressão do SNC e da função 

respiratória (TRANQUILLI et a.l, 2007; MADDISON et al., 2010). 

Taffarel et al. (2012) compararam o efeito analgésico entre aquapuntura (0,5mL 

de água destilada), eletroacupuntura, farmacopuntura (0,1mg/Kg de morfina) nos  

acupontos TA5 e VB41 e tramadol (2,0mg/Kg IV), em cadelas submetidas à 

ovariohisterectomia. Os autores concluíram que a eletroacupuntura promoveu maior 

estabilidade cardiorrespiratória e reduziu o volume inspirado de isofluorano. Contudo, 

tanto a aquapuntura quanto a farmacopuntura promoveram analgesia semelhante ao 

tramadol administrado no pós-operatório imediato.  

 

3.4 Propofol  

 

O propofol (2,6 di-isopropylphenol) é um anestésico geral intravenoso, 

hipnótico, não barbitúrico, de ação ultra curta, com duração entre 15 a 20 minutos, que 

proporciona indução anestésica segura e suave, em 30 segundos após sua 

administração, livre de excitação na indução e na recuperação anestésica (FANTONI; 
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CORTOPASSI, 2002). Seu mecanismo de ação está relacionado à ligação ao sítio do 

receptor do ácido gama-aminobutírico (GABA) que resulta em abertura dos canais de 

cloreto, causando hiperpolarização da membrana celular (MADDISON et al., 2010). 

O propofol é amplamente empregado na indução anestésica por promover perda 

dos reflexos protetores e relaxamento muscular, permitindo intubação orotraqueal. Em 

cães a dose por via intravenosa (IV) necessária para abolição dos reflexos varia em 

função da medicação pré-anestésica (MPA), sendo de 2 a 5mg/Kg com uso de MPA e 

de 6 a 8mg/Kg sem MPA (FANTONI; CORTOPASSI, 2002; MASSONE, 2011). O 

uso da morfina na MPA pode reduzir significativamente a dose de indução anestésica 

do propofol em cães (TRANQUILLI et al., 2007). 

Os efeitos adversos observados com uso do propofol são de magnitude dose-

dependente e inclui a depressão cardiovascular. A hipotensão arterial relevante tem 

curta duração e ocorre devido a redução da contratilidade miocárdica e diminuição da 

resistência vascular sistêmica, sem uma elevação compensatória da frequência 

cardíaca, podendo até ocorrer bradicardia transitória. Acredita-se que a resposta dos 

barorreceptores à baixa pressão sanguínea seja prejudicada pelo fármaco 

(MADDISON et al., 2010). Contudo, o propofol pode promover taquicardia e arritmia 

que estão relacionados com a velocidade de administração do fármaco (TRANQUILLI 

et al., 2007). 

A depressão respiratória pode cursar com apnéia transitória, que acarretará em 

hipóxia e elevação da PaCO2 arterial, principalmente naqueles pacientes sem 

ventilação controlada. Tais efeitos também estão intimamente relacionados com a dose 

e a velocidade da administração (FANTONI; CORTOPASSI, 2002; TRANQUILLI et 

al., 2007; MADDISON et al., 2010).  

Ferro et al. (2005) avaliaram o efeito sobre as variáveis fisiológicas em cães 

submetidos a infusão contínua de propofol nas taxas 0,2mg/Kg/min, 0,4mg/Kg/min e 

0,8mg/Kg/min e concluíram que houve redução da temperatura corpórea porém não 

observaram alterações significativas na frequência cardíaca e eletrocardiografia. No 

entanto, a depressão cardiorrespiratória observada foi dose dependente e mais evidente 

na dose de 0,8mg/Kg/min.  
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Cassu et al. (2008) avaliaram a dose de indução anestésica com propofol em cães 

com uso prévio de eletroacupuntura em pontos E36, VB34 e BP6 durante 45 minutos 

antes da indução anestésica, e não observaram interferência na redução da dose deste 

agente. Os autores concluíram que esta técnica não é satisfatória para reduzir a dose do 

agente indutor. 
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 7 

RESUMO 8 

Objetivou-se avaliar e comparar a influência da farmacopuntura com subdose de 9 

morfina no Yin tang sobre a dose de indução anestésica do propofol em relação à dose 10 

convencional pela via subcutânea, em cães. Foram utilizados sete cães sadios, sem raça 11 

definida, peso de 12,7 ± 2,9Kg, submetidos aos quatro diferentes tratamentos: MSC (0,2mg/Kg 12 

de Morfina
a 
SC); MYt, (0,02mg/Kg de morfina no acuponto Yin tang); SLYt, (0,3mL de solução 13 

salina no Yin tang) e AcupYt (agulhamento simples do Yin tang). Decorridos 20 minutos, a 14 

indução anestésica com propofol foi realizada na dose de 5mg/kg na taxa de infusão de 0,4-15 

1,0ml/Kg/h, registrando-se posteriormente a dose, em mg/Kg, e o período para a perda do 16 

reflexo nociceptivo interdigital, em segundos. Foram avaliadas as frequências cardíaca e 17 

respiratória, pressão arterial sistólica, média e diastólica, ETCO2, e temperatura corpórea, 18 

antes da aplicação dos tratamentos (M0), no momento da perda do reflexo interdigital 19 

(MPROP) e seguidos 5 e 10 minutos (MPROP5 e MPROP10). A análise estatística foi 20 
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realizada pela ANAVA, seguido pelo Teste de Tukey (P<0,05). Os resultados foram 1 

apresentados em média±sd. Não houve diferença significativa entre os tratamentos quanto à 2 

dose de indução de propofol (MSC 6,2mg/Kg, MYt 6,5mg/Kg, SLYt 7,0mg/Kg e AcupYt 3 

7,2mg/Kg). O período para perda do reflexo protetor foi significativamente menor no 4 

tratamento MSC (75,0 seg) em relação ao AcupYt (93,1 seg). Não foram observadas diferenças 5 

estatísticas entre os tratamentos para as variáveis cardiorrespiratórias e temperatura corpórea. 6 

Diante dos resultados, conclui-se que a farmacopuntura com subdose de morfina no Yin tang, 7 

influenciou a dose de indução anestésica do propofol em cães de forma similar a dose 8 

convencional pela via subcutanea.  9 

 10 

Palavras-chave: acupuntura, anestesia, Yin tang, opióides. 11 

 12 

ABSTRACT 13 

The objective was to evaluate and compare the influence of pharmacopuncture 14 

subdose with morphine Yin tang on the anesthetic induction dose of propofol as compared to 15 

the conventional dose subcutaneously in dogs. We used seven healthy dogs, breed, weight 16 

12.7 ± 2.9 kg, submitted to four different treatments: MSC (0.2mg/kg Morfina
a
 SC), MYt, 17 

(0.02mg/kg morphine accupoint Yin tang); SLYt, (0.3mL of saline at Yin tang) and AcupYt 18 

(needling simple Yin tang). After 20 minutes, induction with propofol was performed at a 19 

dose of 5mg/kg in infusion rate of from 0.4 to 1.0m/kg/h, subsequently registering the dose in 20 

mg/kg, and the period for nociceptive reflex loss interdigital in seconds. We evaluated the 21 

heart and respiratory rate, systolic, mean and diastolic blood pressure, ETCO2, and body 22 

temperature before treatment (M0) at the time of loss of interdigital reflex (MPROP) and 23 

followed 5:10 minutes (MPROP5 and MPROP10). Statistical analysis was performed by 24 

ANOVA followed by Tukey test (P <0.05). The results were presented as mean ± sd. There 25 
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was no significant difference was seen for induction dose of propofol (MSC 6.2mg/kg, MYt 1 

6.5mg/kg, SLYt 7.0mg/kg and AcupYt 7.2mg/kg). The lost of interdigital reflex was reduced in 2 

MSC (75.0 sec) when compared with AcupYt (93.1 sec). There was no statistical difference 3 

between treatments for cardiorespiratory and body temperature variables. From the results, it 4 

is concluded that the farmacopuntura with sub-dose morphine Yin tang influenced dose of 5 

propofol anesthesia in dogs similarly to the conventional dose subcutaneously. 6 

 7 

Keywords: acupuncture, anesthesia, Yin tang, opioids 8 

 9 

INTRODUÇÃO 10 

 11 

A farmacopuntura é uma das modalidades da acupuntura que consiste na injeção de 12 

subdoses de fármacos em pontos de acupuntura, com o objetivo de potencializar seus efeitos 13 

através do sinergismo entre a ação pelo estímulo prolongado do ponto de acupuntura e a ação 14 

do fármaco, minimizando os efeitos colaterais deste (SCOGNAMILLO-SZABÓ & 15 

BECHARA, 2010). O ponto de acupuntura Yin tang (VG24-1), Palácio Lacrado, está 16 

localizado no meridiano do Vaso Governador, que é o mais Yang dos meridianos 17 

(DULCETTI, 2001; SUSSMANN, 2007). Este acuponto está localizado medianamente em 18 

um aprofundamento ósseo entre os cantos mediais dos olhos, na fusão entre os ossos nasais e 19 

frontais e tem como suprimento nervoso motor o ramo zigomático do nervo auriculopalpebral 20 

do facial e, sensitivo o nervo frontal do oftálmico. Quando este ponto é estimulado promove a 21 

tranquilização do indivíduo (DRAEHMPAEHL & ZOHMANN, 1997; SCHOEN, 2006; 22 

LOBO JÚNIOR, 2012). 23 

São poucos estudos relacionando o uso da farmacopuntura em cães com intuito de 24 

potencializar a ação depressora dos agentes anestésicos intravenosos. Em cães, a 25 
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farmacopuntura com 0,01mg/Kg de acepromazina no Yin tang reduziu em  30% a dose 1 

necessária do tiopental sódico para perda do reflexo interdigital (LUNA et al, 2002). A 2 

eletroacupuntura nos E36, IG4, BP6 e BP9 empregada 45 minutos anteriormente a indução 3 

anestésica com propofol não potencializou a depressão deste fármaco, não interferindo na sua 4 

dose de indução anestésica (CASSU et al., 2008). Nos procedimentos anestésicos em 5 

pequenos animais, a redução da dose dos opióides e dos agentes anestésicos intravenosos 6 

apresentam grande importância clínica, pois proporciona redução dos efeitos colaterais 7 

ocasionados por esses agentes. 8 

A morfina é um opióide comumente utilizado na rotina da anestesia em medicina 9 

veterinária e possui ação analgésica e sedativa, podendo causar depressão cardiorrespiratória 10 

dose-dependente, hipotensão, sialorréia, prurido, hipermotilidade gastrointestinal, vômitos, 11 

náuseas e defecação. Normalmente, estes efeitos são minimizados com o uso deste fármaco 12 

pela via subcutânea (FANTONI & CORTOPASSI, 2002; MASSONE, 2011). A dose 13 

preconizada da morfina, em cães é de 0,1 a 0,5mg/Kg pela via subcutânea ou intramuscular 14 

(MASSONE, 2011). 15 

O Propofol é um anestésico geral intravenoso, hipnótico, não barbitúrico, de ação ultra 16 

curta, que proporciona indução anestésica segura e suave, livre de excitação. Em cães, a dose 17 

para indução anestésica pode variar de 2 a 8mg/Kg, sendo ajustada em função do uso da 18 

medicação pré-anestésica (FANTONI & CORTOPASSI, 2002). Os principais efeitos 19 

adversos observados com o emprego do propofol são apnéia, hipercapnia transitória em 20 

animais submetidos a indução anestésica em bolus com ventilação espontânea, taquicardia, 21 

arritmia, vasodilatação venosa e arterial periférica, causando hipotensão arterial. Estes efeitos 22 

estão intimamente relacionados com a dose e a velocidade da administração (FANTONI & 23 

CORTOPASSI, 2002; MADDISON et al., 2010). 24 
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Objetivou-se com este estudo avaliar a influência da farmacopuntura com subdose de 1 

morfina, no acuponto Yin tang, sobre a dose de indução anestésica do propofol em cães, 2 

comparada a sua dose convencional pela via subcutânea. 3 

 4 

MATERIAL E MÉTODOS 5 

Foram empregados sete cães (4 macho e 3 fêmeas) adultos, sem raça definida, peso 6 

médio 12,7±2,9Kg, clinicamente saudáveis, após exames físico e complementares, 7 

provenientes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Ilhéus-BA. 8 

Os animais permaneceram alojados em canis individuais, sendo fornecida ração 9 

comercial e água ad libidum. Anteriormente a realização do experimento, todos os cães foram 10 

vermifugados e permaneceram por um período de adaptação de 7 a 10 dias. Posteriormente, 11 

foram distribuídos aleatoriamente em quatro tratamentos diferentes, com intervalo de uma 12 

semana entre eles com a finalidade de eliminação de efeito residual. Os tratamentos foram: 13 

MSC, 0,2mg/Kg de Morfina
a 

SC; MYt, 0,02mg/Kg de morfina no acuponto Yin tang; SLYt, 14 

0,3mL de solução salina no Yin tang; e AcupYt, estimulação do acuponto Yin tang com agulha 15 

de acupuntura
b
. A estimulação do ponto foi realizada por meio de manobra sequencial, 16 

repetitiva e rápida da agulha de acupuntura em giro de 180° em sentido horário e anti-horário, 17 

para dentro e para fora durante 15 segundos, seguido pela manutenção da agulha por 20 18 

minutos (XIE & PREAST, 2011). 19 

O estudo foi cego para os tratamentos aquapuntura e farmacopuntura, sendo utilizada 20 

seringa de 1ml para administração dos fármacos e padronização de volume final de 0,3ml com 21 

solução salina para ambos grupos. 22 

Decorridos vinte minutos da aplicação dos tratamentos, foi realizado acesso venoso 23 

através da punção da veia cefálica com cateter intravenoso 22G
 
para administração de solução 24 

salina 0,9%
c
. Posteriormente foi realizada indução anestésica com propofol

d
 por meio de 25 



 
 

30 
 

bomba de infusão de seringa
e
, na função in bolus,com taxa de infusão variando entre 0,4 e 1 

1,0mL/Kg/minuto de acordo com peso do animal. A dose de indução do propofol foi 2 

registrada em mg/Kg, no momento da perda do reflexo interdigital (MPROP), que foi testado 3 

com auxílio de uma pinça hemostática de Kelly, com ranhuras protegidas. O período 4 

compreendido entre início da infusão do agente indutor até momento da perda do reflexo 5 

interdigital foi determinado através de cronômetro digital
 
em segundos. 6 

Foi mensurada a frequência cardíaca em batimentos por minuto (bpm), por meio de 7 

ausculta cardíaca com estetoscópio; a frequência respiratória (f), por observação dos 8 

movimentos tóraco-abdominal (mov/min); a fração de dióxido de carbono no final da 9 

expiração (ETCO2), pela capnografia por meio de sensor adaptado nas narinas do animal em 10 

milímetros de mercúrio (mmHg); a pressão arterial sistólica (PAS), média (PAM) e diastólica 11 

(PAD), pelo método não invasivo, cujo manguito foi posicionado na articulação úmero-rádio-12 

ulnar do membro torácico direito e conectados ao monitor multiparamétrico
f
 e a temperatura 13 

corpórea (TCº) foi avaliada com termômetro digital
 
via retal em graus Celsius. 14 

Os momentos avaliados foram M0 (anteriormente a administração dos tratamentos, 15 

valor basal), MPROP (perda do reflexo digital), e MPROP5 e MPROP10 (5 e 10 minutos 16 

após a perda do reflexo interdigital). 17 

Para análise estatística da dose de indução anestésica do propofol e do tempo 18 

necessários para perda do reflexo interdigital foi utilizada Análise de Variância (ANAVA) em 19 

um delineamento em blocos aos acaso, seguido pelo Teste de Tukey. Os parâmetros 20 

cardiorrespiratórios e temperatura corpórea foram analisados pela ANAVA em um esquema 21 

de parcelas subdivididas no tempo. Adotou-se o nível de significância de 5% e os valores 22 

foram apresentados em média±sd. 23 

 24 

RESULTADOS  E  DISCUSSÃO 25 
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A dose de indução anestésica do propofol variou entre 6,2 e 7,2mg/Kg, não sendo 1 

registrada diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos (MSC 6,2mg/Kg, MYt 2 

6,5mg/Kg, SLYt 7,0mg/Kg e AcupYt 7,2mg/Kg) (Tabela 1), estando de acordo com a dose 3 

preconizada na literatura para espécie canina (2-8mg/Kg) (FANTONI & CORTOPASSI, 4 

2002; MASSONE, 2011).  5 

A dose necessária para indução anestésica com propofol pode variar em função da 6 

presença ou não da medicação pré-anestésica (MPA), o que inclui a administração prévia de 7 

tranquilizantes, sedativos e/ou agentes opióides (FANTONI & CORTOPASSI, 2002; 8 

MASSONE, 2011). Em cães a administração sistêmica da morfina na MPA reduz o 9 

requerimento de agentes intravenosos, como o tiopental, necessário para produzir anestesia 10 

cirúrgica (SUSKO et al., 1980). 11 

Apesar dos resultados não demonstrarem resultados significativos na potencialização 12 

da dose do propofol, pode-se notar que os animais tratados com subdose de morfina 13 

(0,01mg/Kg) no acuponto Yin tang (MYt) e também com dose convencional (0,1mg/Kg) pela 14 

via subcutânea (MSC), revelaram certa redução na dose do propofol necessária para a perda do 15 

reflexo interdigital. Tal resultado pode sugerir que houve influência sutil da morfina, seja em 16 

subdoses pela farmacopuntura ou pela via subcutanea na dose convencional, sobre a dose de 17 

indução do propofol nos cães, quando comparado aos demais tratamentos (SLYt e ACUYt). 18 

Além disso, a similaridade entre os tratamentos farmacopuntura com subdose de morfina e 19 

sua administração subcutânea na dose convencional, pode assegurar a sua aplicabilidade em 20 

cães, pois ao se utilizar subdoses anestésicas, confere-se maior segurança e redução do custo 21 

dos anestésicos. 22 

Foi também observado por Luna et al.(2002) uma redução de 30% na dose de indução 23 

anestésica do tiopental sódico necessária para remissão do reflexo interdigital nociceptivo 24 

utilizando subdose da acepromazina (0,01mg/Kg) no Yin tang em cães.  25 
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A associação de tranquilizantes ou sedativos com a acupuntura pode resultar em 1 

redução de doses ou até mesmo a substituição de fármacos com a finalidade de se obter um 2 

protocolo anestésico mais seguro. O ponto de acupuntura Yin tang também produz efeito 3 

tranquilizante e sedativo nos animais (LOBO JÚNIOR, 2012) e no homem (WONG, 1995; 4 

DULCETTI, 2001) influenciando, através do sinergismo com subdose do fármaco, na dose de 5 

indução do agente anestésico (SCOGNAMILLO – SZABÓ & BECHARA, 2010). 6 

Os animais tratados com morfina subcutânea na dose convencional (MSC) 7 

apresentaram período para perda do reflexo interdigital significativamente menor (75 8 

segundos) quando comparados aos animais tratados com acupuntura (AcupYt) no Yin tang 9 

(93,1 segundos) (Tabela 1). Enquanto CASSU et al. (2008), ao avaliarem a influência  na dose 10 

de indução anestésica do propofol (5,0mg/Kg) e o tempo (entre 200 e 263 segundos) 11 

necessários para perda do reflexo nociceptivo interdigital, incrementando o protocolo 12 

anestésico com a técnica da eletroacupuntura (EA) nos pontos E36, VB34 e BP6 durante 45 13 

minutos em cães pré-medicados com acepromazina (0,05mg/Kg), não encontraram diferença 14 

significativa entre os grupos.  15 

As diferentes metodologias empregadas pelos pesquisadores, principalmente na 16 

escolha dos pontos de acupuntura, são responsáveis pelos resultados discrepantes encontrados 17 

na literatura (MEISSNER et al., 2004). Como os pontos de acupuntura apresentam 18 

propriedades distintas que lhes conferem efeitos específicos, a escolha adequada dos pontos a 19 

serem estimulados na metodologia do estudo influencia nos resultados. Há necessidade de 20 

maiores investigações sobre doses, fármacos e acupontos mais adequados para otimização dos 21 

efeitos por meio da farmacopuntura (LUNA et al., 2008; QUESSADA et al., 2011). 22 

Os efeitos sobre os parâmetros cardiovasculares, respiratório e temperatura corpórea 23 

foram similares para todos os tratamentos (P>0,05) (Tabela 2). Entretanto, observaram-se 24 

algumas alterações entre os momentos para cada tratamento. Para a FC observou-se elevação 25 
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importante em MPROP e MPROP5 (Tabela 2). Esta elevação em pode estar relacionada com 1 

a velocidade de administração do propofol por promover estimulação simpática (FANTONI 2 

& CORTOPASSI, 2002).  3 

Em relação às pressões arteriais, foi observado que a PAS apresentou valores 4 

significativamente menores em MPROP10, enquanto que a PAM reduziu significativamente 5 

em MPROP5 e MPROP10, e a PAD apenas em MPROP5, conforme ilustra a Tabela 2. 6 

Apesar destas alterações os valores se mantiveram dentro da normalidade para a espécie 7 

canina. Acredita-se que o propofol interfira na resposta dos barorreceptores à baixa pressão e 8 

promova diminuição da resistência vascular sistêmica, porém é sabido que esses efeitos 9 

colaterais são de magnitude dose-dependente (MADDISON et al., 2010). 10 

No que tange a frequência respiratória todos os animais apresentaram valores basais 11 

(M0) acima das referências para a espécie canina. Tal elevação pode estar relacionada a 12 

agitação que os animais apresentaram anteriormente ao experimento, o que provavelmente 13 

influenciou nos resultados estatísticos. Contudo pode ser observada a redução significativa 14 

dos valores médios da frequência respiratória em MPROP para todos os tratamentos (Tabela 15 

2).  16 

O principal efeito adverso relatado do propofol é a depressão respiratória e a apnéia 17 

transitória (FANTONI & CORTOPASSI, 2002; TRANQUILLI et al., 2007; MADDISON et 18 

al., 2010). Entretanto, neste estudo, não podemos afirmar que ocorreu depressão respiratória 19 

pois não foram analisados gases sanguíneos. Apenas um animal apresentou apnéia transitória 20 

quando submetido ao tratamento SLYt, sendo esta apnéia revertida pelo estímulo do acuponto 21 

VG26, considerado um ponto de ressuscitação cardiorrespiratória. 22 

Apesar da redução significativa e gradativa da temperatura corpórea observada, tais 23 

valores se apresentaram dentro dos limites fisiológicos para a espécie canina (Tabela 2). Este 24 
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resultado também foi encontrado por FERRO et al. (2005) com a taxa de infusão semelhante a 1 

empregada neste estudo (0,8mg/Kg/min)  2 

 3 

CONCLUSÃO 4 

Diante dos resultados obtidos, sugere-se que o efeito potencializador da farmacopuntura 5 

com subdose de morfina, aplicado no ponto de acupuntura Yin tang, influencia na redução da 6 

dose de indução com propofol e no período para perda do reflexo interdigital de forma 7 

semelhante ao observado com uso da morfina na dose convencional, porém não há 8 

minimização dos efeitos adversos. Há necessidades de maiores investigações sobre a melhor 9 

dose para farmacopuntura com morfina e sua influencia na dose de indução do propofol em 10 

cães. 11 

 12 

FONTES  DE  AQUISIÇÃO 13 

a 
Dimorf 10mg/mL, Cristália, Brasil. 14 

b 
Agulhas de acupuntura descartáveis, Suzhou Huanqiu, Acupuncture Medical Applance, CO, Ltda, China. 15 

c 
Cloreto de Sódio 0,9% 500mL, Halexistar, Brasil. 16 

d
 Propovan, Cristália, Brasil. 17 

e
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f 
Monitor multiparamétrico INMAXVET – INTRAMED Indústria Médico Hospitalar Ltda. Porto Alegre – RS.  19 
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Tabela 1: Valores médios e desvio padrão da dose do propofol (mg/Kg) utilizada em cada 1 

tratamento e período para perda do reflexo interdigital (segundos). 2 

 3 

TRATAMENTOS DOSE PROPOFOL 

(mg/Kg) 

PERDA DO REFLEXO 

INTERDIGITAL (segundos) 

MSC 6,2 ±1,6ª 75±12,8ª 

MYt 6,5±2,1ª 83±8,3
ab 

SLYt 7,0±1,4ª 88,9±13,0
ab 

AcuYt 7,2±1,5ª 93,1±14,0
b 

Letras iguais na coluna equivalem a valores sem diferença significativa (P<0,05) 4 
 5 
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Tabela 2: Valores médios e desvio padrão dos parâmetros cardiorrespiratórios e temperatura 1 

corpórea em cada momento para os diferentes tratamentos. 2 

 3 

  

MSC MYt SLYt AcuYt 

FC (bpm) 

M0 105,1 ± 15,4ª 108,9 ± 24,6ª 114,0 ± 26,2ª 106,9 ± 23,8
a
 

MPROP 133,7 ± 31,7
b
 148,6 ± 39,3

b
 139,4 ± 28,5

b
 152,9 ± 24,0

b
 

MPROP5 125,7 ± 29,1
a
 129,7 ± 36,0ª 135,4 ± 27,9

a
 137,1 ± 34,0

a
 

MPROP10 115,7 ± 27,3
b
 107,1 ± 32,2

b
 134,3 ± 33,2

b
 128,0 ± 57,6

b 

PAS 

(mmHg) 

M0 125,4 ± 21,2ª 133,9 ± 27,6ª 122,4 ± 18,6ª 123,8a ± 21,8ª 

MPROP 117,6 ± 33,2ª 118,0 ± 15,8ª 133,9 ± 27,5ª 134,6 ± 23,0ª 

MPROP5 106,0 ± 9,6
ab

 99,4 ± 18,0
ab

 117,7 ± 19,3
ab

 121,3 ± 26,3
ab

 

MPROP10 107,7 ± 7,6
b
 92,9 ± 17,6

b
 115,0 ± 27,0

b
 116,4 ± 47,9

b
 

PAM 

(mmHg) 

M0 88,9 ± 13,6
b 

103,4 ± 29,4
b 

92,3 ± 26,1
b 

89,0 ± 21,1
b 

MPROP 77,4 ± 15,0
b 

88,9 ± 10,0
b 

95,6 ± 26,0
b 

101,4 ± 19,9
b 

MPROP5 72,0 ± 7,7
a 

64,4 ± 16,0ª 84,4 ± 17,1
a
 79,4 ± 19,2

a
 

MPROP10 74,6 ± 12,0
a
 66,3 ± 13,2

a
 90,3 ± 24,6

a
 78,1 ± 28,5

a
 

PAD 

(mmHg) 

M0 64,1 ± 9,9ª 87,1 ± 30,5ª 79,1 ± 28,8ª 69,0 ± 22,8ª 

MPROP 55,1 ± 13,2
ab

 61,9 ± 8,0
ab

 71,4 ± 14,1
ab

 74,7 ± 19,2
ab

 

MPROP5 53,5 ± 12,3
b
 49,5 ± 11,2

b
 62,4 ± 12,8

b
 70,1 ± 18,0

b
 

MPROP10 55,2 ± 12,8
ab

 49,8 ± 10,5
ab

 70,1 ± 19,9
ab

 72,4 ± 41,0
ab

 

ETCO2 

(mmHg) 

M0 34,7 ± 5,0ª 33,9 ± 7,1ª 35,0 ± 3,1ª 34,0 ± 4,5ª 

MPROP 34,6 ± 7,8ª 34,0 ± 7,4ª 33,3 ± 14,8ª 35,1 ± 7,6
a 

MPROP5 37,7 ± 6,4ª 30,4 ± 13,5ª 34,3 ± 10,3ª 35,6 ± 9,8
a 

MPROP10 30,3 ± 7,3ª 32,4 ± 10,5ª 30,9 ± 9,5ª 37,3 ± 4,3ª 

f  

(mpm) 

M0 25,1 ± 14,3ª 50,3 ± 26,0ª 41,0 ± 27,8ª 37,9 ± 17,1ª 

MPROP 19,6 ± 12,9
b
 27,0 ± 12,7

b
 35,9 ± 36,34

b
 24,9 ± 14,5

b
 

MPROP5 19,4 ± 8,7
ab

 38,7 ± 34,0
ab

 40,1 ± 26,5
ab

 32,9 ± 25,9
ab

 

MPROP10 30,6 ± 16,9
ab

 41,6 ± 35,3
ab

 34,1 ± 30,0
ab

 38,1 ± 44,7
ab

 

Temp 

(Cº) 

M0 39,4 ± 0,9ª 39,5 ± 0,6ª 39,5 ± 0,5ª 39,1 ± 0,6ª 

MPROP 38,8 ± 1,1
b
 38,5 ± 0,3

b
 38,6 ± 0,5

b
 38,4 ± 0,5

b
 

MPROP5 38,6 ± 1,1
c
 38,2 ± 0,4

c
 38,3 ± 0,5

c
 38,1 ± 0,4

c
 

MPROP10 38,4 ± 1,0
c
 38,1 ± 0,3

c
 38,1 ± 0,5

c
 37,9 ± 0,5

c
 

Letras iguais na linha/coluna representam valores sem diferença significativa (P<0,05).4 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados obtidos, sugere-se que o efeito potencializador da 

farmacopuntura com subdose de morfina, aplicado no ponto de acupuntura Yin tang, 

influencia na redução da dose de indução com propofol e no período para perda do 

reflexo interdigital de forma semelhante ao observado com uso da morfina na dose 

convencional. 

O uso da farmacopuntura na prática clínica da Medicina Veterinária de Pequenos 

Animais pode ser melhor explorado visto que, diversos trabalhos demonstram sua 

eficácia e segurança com redução dos custos e dos efeitos adversos. Há necessidade de 

mais estudos para se investigar as melhores doses de morfina na farmacopuntura, e sua 

influencia na anestesia com propofol em cães. 
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ANEXO 1 

 

Valores individuais referente a dose de indução anestésica do propofol necessária para 

a perda do reflexo nociceptivo dos animais submetidos aos diferentes tratamentos. 

 

          

Animal Morfina SC 

Morfina 

Yin tang 

Solução Salina 

 Yin tang 

Acupuntura  

Yin tang 

1 5,4 5,6 6,9 6,2 

2 8,1 6,6 6,9 7,9 

3 5,6 4,9 6 5,8 

4 3,8 4,0 5,6 6,5 

5 8,0 9,6 9,3 10,0 

6 7,4 9,4 8,5 8,1 

7 5,4 5,9 5,9 5,9 
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ANEXO 2 

 

Valores individuais referente ao tempo necessário para a perda do reflexo nociceptivo 

dos animais submetidos aos diferentes tratamentos na indução anestésica com 

propofol. 

 

Animal Morfina SC 

Morfina  

Yin tang 

Solução Salina 

Yin tang 

Acupuntura 

Yin tang 

1 85 76 88 86 

2 64 89 92 103 

3 92 78 92 87 

4 74 73 99 105 

5 72 90 90 100 

6 55 80 61 67 

7 83 95 100 104 
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ANEXO 3 

Valores individuais referente a frequência cardíaca dos animais submetidos aos diferentes tratamentos para cada momento. 

 

  Morfina SC  Morfina Yin tang Solução Salina Yin tang Acupuntura Yin tang 

Animal M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 

1 84 120 120 122 78 140 156 68 162 126 126 139 96 132 156 250 

2 96 114 96 78 102 104 102 100 80 124 100 92 126 162 96 96 

3 96 144 148 112 120 156 144 128 108 144 136 138 92 140 144 112 

4 124 138 120 120 96 112 94 96 120 150 114 108 96 126 108 102 

5 108 120 114 108 90 180 120 102 100 192 164 165 80 156 138 102 

6 102 102 102 102 126 132 100 88 100 140 128 112 108 156 120 84 

7 126 198 180 168 150 216 192 168 128 100 180 186 150 198 198 150 
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ANEXO 4 

Valores individuais referente a PAS dos animais submetidos aos diferentes tratamentos para cada momento. 

 

              

  Morfina SC  Morfina Yin tang Solução Salina Yin tang Acupuntura Yin tang 

Animal M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 

1 114 93 105 98 115 120 93 91 161 111 107 106 135 120 129 110 

2 123 112 102 99 128 133 105 106 115 164 126 125 137 152 107 102 

3 119 114 105 107 121 126 109 99 121 134 115 100 116 123 107 103 

4 136 112 99 105 93 127 109 112 122 175 154 157 127 155 115 151 

5 98 81   113 174 110 110 60 103 120 91 71 81 99 87 78 

6 166 185 125 115 155 86 61 81 125 99 115 115 145 163 169 206 

7 122 126 100 117 151 124 109 101 110 134 116 131 126 130 135 65 
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ANEXO 5 

Valores individuais referente a PAM dos animais submetidos aos diferentes tratamentos para cada. 

 

  Morfina SC  Morfina Yin tang Solução Salina Yin tang Acupuntura Yin tang 

Animal M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 

1 78 69 73 84 90 97 75 72 144 70 84 93 96 88 114 98 

2 92 75 67 63 103 101 67 78 79 122 90 100 123 126 54 68 

3 76 86 69 72 69 78 85 72 100 107 83 75 84 96 82 71 

4 107 84 75 82 75 97 71 65 101 136 116 121 85 122 88 127 

5 73 49   73 155 86 50 40 66 73 58 46 53 74 63 56 

6 104 84 85 57 120 75 37 60 81 80 81 87 83 116 80 86 

7 92 95 63 91 112 88 66 77 75 81 79 110 99 88 75 41 
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ANEXO 6 

Valores individuais referente a PAD dos animais submetidos aos diferentes tratamentos para cada. 

 

  Morfina SC  Morfina Yin tang Solução Salina Yin tang Acupuntura Yin tang 

Animal M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 

1 61 55 60 77 87 51 55 65 136 66 73 78 66 68 111 91 

2 69 41 48 47 70 71 49 49 66 82 56 67 111 77 66 54 

3 53 56 42 47 58 62 40 41 84 75 62 55 52 59 66 56 

4 70 55 44 55 69 52 52 54 92 96 84 92 65 100 69 163 

5 54 38   60 149 70 70 31 52 61 43 33 39 56 48 36 

6 81 77 78 35 100 66 31 49 68 66 68 71 69 102 70 71 

7 61 64 49 66 77 61 50 60 56 54 51 95 81 61 61 36 
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ANEXO 7 

Valores individuais referente a ETCO2 dos animais submetidos aos diferentes tratamentos para cada momento. 

 

  Morfina SC  Morfina Yin tang Solução Salina Yin tang Acupuntura Yin tang 

Animal M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 

1 38 32 39 22 48 22 14 15 34 38 21 20 27 24 15 31 

2 36 36 40 36 30 30 39 24 35 39 42 35 37 27 41 34 

3 36 29 36 31 33 43 39 37 36 39 42 39 39 40 41 37 

4 25 21 24 24 27 35 24 27 35 38 39 27 32 31 34 36 

5 31 41 42 40 28 40 43 42 29 37 18 17 31 40 45 38 

6 38 42 41 23 37 39 42 40 38 0 41 38 33 42 37 44 

7 39 41 42 36 34 29 12 42 38 42 37 40 39 42 36 41 
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ANEXO 8 

Valores individuais referente a frequência respiratória dos animais submetidos aos diferentes tratamentos para cada momento. 

 

  Morfina SC  Morfina Yin tang Solução Salina Yin tang Acupuntura Yin tang 

Animal M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 M0 Mprop Mprop5 Mprop10 

1 9 12 14 65 36 40 96 72 90 40 90 102 66 54 84 126 

2 23 24 24 28 59 17 26 108 28 30 23 25 29 24 18 24 

3 30 35 34 26 40 49 23 24 45 30 19 19 30 24 13 16 

4 22 32 22 28 78 24 78 33 21 9 24 24 47 24 36 72 

5 54 6 8 9 90 21 9 12 66 112 62 26 50 10 10 6 

6 22 2 12 26 27 14 26 24 19 0 24 25 27 11 23 10 

7 16 26 22 32 22 24 13 18 18 30 39 18 16 27 46 13 
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ANEXO 9 

Valores individuais referente a temperatura corpórea dos animais submetidos aos diferentes tratamentos para cada momento. 

 

  Morfina SC  Morfina Yin tang Solução Salina Yin tang Acupuntura Yin tang 

Animal M0 Mprop 

Mprop

5 Mprop10 M0 

Mpro

p 

Mprop

5 Mprop10 M0 

Mpro

p 

Mprop

5 Mprop10 M0 

Mpro

p 

Mprop

5 Mprop10 

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

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

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

4 40,7 41,2 41 40,6 38,9 38 37,8 37,7 39,1 37,8 37,5 37,3 38,8 37,6 37,5 37,3 

5 38,6 38,4 37,8 37,8 39,2 38,4 37,8 38 39,7 39,1 38,8 38,7 39 38,1 37,7 37,3 

6 39,1 38,2 37,9 37,5 39,2 38,4 38 37,8 38,9 38,8 38,4 38,1 39 38,6 38,1 37,8 

7 39,6 38,7 38,7 38,2 38,8 38,5 38,2 37,9 39,7 38,7 38,6 38,6 38,7 38,4 38,2 38 
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ANEXO 10 

 

Ficha de Avaliação utilizada no experimento. 

 

DATA:   

 
NOME:      SEXO: 

 
PESO: TRATAMENTO:       

DOSAGEM PROPOF 

5mg/Kg:       

TOTAL 

INFUNDIDO:    LATÊNCIA:  

 

TX INDUÇÃO:  
Seringa 10ml 

bolus 

T1 MORFINA 1mg: 0,2mg/Kg ou 0,2ml/Kg/ T2 - Morfina 0,02ml/Kg Yin tang/ T3  Solução Salina 0,3mL Yin tang/ T4 -AGULHA SECA Yin tang 

HORÁRIO         

Observações:   

Variável M0 MPROP MPROP5 MPROP10 

FC (bpm)         

SatO2         

PA SIST         

PA DIAST         

   
PA MÉDIA         

ETCO2         

f (mpm)         

TEMP (ºC) 
  

      

   
Sialorréia         

Êmese 
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ANEXO 11 

 
 

Figura 2: Aplicação da Farmacopuntura/Aquapuntura no Yin tang em cães. 

 

 

 

Figura 3: Realização da Acupuntura no Yin tang em cães. 
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ANEXO 12 

 

Figura 4: Monitorização do animal durante o experimento. 

 

 

 

Figura 5: Avaliação do reflexo nociceptivo interdigital para definição de MPROP. 
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ANEXO 13 

 

 

Figura 6: Edema de face em cão submetido a farmacopuntura com morfina. 
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ANEXO 14 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO REVISTA CIÊNCIA RURAL 

 1. CIÊNCIA RURAL - Revista Científica do Centro de Ciências Rurais da 

Universidade Federal de Santa Maria publica artigos científicos, revisões 

bibliográficas e notas referentes à área de Ciências Agrárias, que deverão ser 

destinados com exclusividade. 

2. Os artigos científicos, revisões e notas devem ser encaminhados via eletrônica e 

editados em idioma Português ou Inglês. Todas as linhas deverão ser numeradas e 

paginadas no lado inferior direito. O trabalho deverá ser digitado em tamanho A4 210 

x 297mm com, no máximo, 25 linhas por página em espaço duplo, com margens 

superior, inferior, esquerda e direita em 2,5cm, fonte Times New Roman e tamanho 

12. O máximo de páginas será 15 para artigo científico, 20 para revisão 

bibliográfica e 8 para nota, incluindo tabelas, gráficos e figuras. Figuras, gráficos e 

tabelas devem ser disponibilizados ao final do texto e individualmente por página, 

sendo que não poderão ultrapassar as margens e nem estar com apresentação 

paisagem. 

3. O artigo científico deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e 

Inglês); Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Introdução com Revisão de 

Literatura; Material e Métodos; Resultados e Discussão; Conclusão e Referências; 

Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes de Aquisição; Informe Verbal; Comitê de 

Ética e Biossegurança devem aparecer antes das referências. Pesquisa envolvendo 

seres humanos e animais obrigatoriamente devem apresentar parecer de 

aprovação de um comitê de ética institucional já na submissão (Modelo .doc, .pdf).  

4. A revisão bibliográfica deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e 

Inglês); Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Introdução; Desenvolvimento; 

Conclusão; e Referências. Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes de Aquisição e 

Informe Verbal; Comitê de Ética e Biossegurança devem aparecer antes das 

referências. Pesquisa envolvendo seres humanos e animais obrigatoriamente 

http://submission.scielo.br/index.php/cr/index
http://www.ufsm.br/ccr/revista/modelo1a.doc
http://www.ufsm.br/ccr/revista/modelo1a.pdf
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devem apresentar parecer de aprovação de um comitê de ética institucional já na 

submissão (Modelo .doc, .pdf).  

5. A nota deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e Inglês); Resumo; 

Palavras-chave; Abstract; Key words; Texto (sem subdivisão, porém com introdução; 

metodologia; resultados e discussão e conclusão; podendo conter tabelas ou figuras); 

Referências. Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes de Aquisição e Informe 

Verbal; Comitê de Ética e Biossegurança devem aparecer antes das referências. 

Pesquisa envolvendo seres humanos e animais obrigatoriamente devem 

apresentar parecer de aprovação de um comitê de ética institucional já na 

submissão. (Modelo .doc, .pdf).  

6. Não serão fornecidas separatas. Os artigos encontram-se disponíveis no formato pdf 

no endereço eletrônico da revista www.scielo.br/cr.  

7. Descrever o título em português e inglês (caso o artigo seja em português) - inglês e 

português (caso o artigo seja em inglês). Somente a primeira letra do título do artigo 

deve ser maiúscula exceto no caso de nomes próprios. Evitar abreviaturas e nomes 

científicos no título. O nome científico só deve ser empregado quando estritamente 

necessário. Esses devem aparecer nas palavras-chave, resumo e demais seções quando 

necessários.  

8. As citações dos autores, no texto, deverão ser feitas com letras maiúsculas seguidas 

do ano de publicação, conforme exemplos: Esses resultados estão de acordo com os 

reportados por MILLER & KIPLINGER (1966) e LEE et al. (1996), como uma má 

formação congênita (MOULTON, 1978).  

9. As Referências deverão ser efetuadas no estilo ABNT (NBR 6023/2000) conforme 

normas próprias da revista.  

9.1. Citação de livro: 

JENNINGS, P.B. The practice of large animal surgery. Philadelphia : Saunders, 

1985. 2v. 

http://www.ufsm.br/ccr/revista/modelo3a.doc
http://www.ufsm.br/ccr/revista/modelo3a.pdf
http://www.ufsm.br/ccr/revista/modelo2a.doc
http://www.ufsm.br/ccr/revista/modelo2a.pdf
http://www.scielo.br/cr
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TOKARNIA, C.H. et al. (Mais de dois autores) Plantas tóxicas da Amazônia a 

bovinos e outros herbívoros. Manaus : INPA, 1979. 95p.  

9.2. Capítulo de livro com autoria: 

GORBAMAN, A. A comparative pathology of thyroid. In: HAZARD, J.B.; SMITH, 

D.E. The thyroid. Baltimore : Williams & Wilkins, 1964. Cap.2, p.32-48. 

9.3. Capítulo de livro sem autoria: 

COCHRAN, W.C. The estimation of sample size. In: ______. Sampling techniques. 

3.ed. New York : John Willey, 1977. Cap.4, p.72-90. 

TURNER, A.S.; McILWRAITH, C.W. Fluidoterapia. In: ______. Técnicas cirúrgicas 

em animais de grande porte. São Paulo : Roca, 1985. p.29-40.  

9.4. Artigo completo: 

O autor deverá acrescentar a url para o artigo referenciado e o número de identificação 

DOI (Digital Object Identifiers), conforme exemplos abaixo: 

MEWIS, I.; ULRICHS, CH. Action of amorphous diatomaceous earth against different 

stages of the stored product pests Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae), 

Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae), Sitophilus granarius (Coleoptera: 

Curculionidae) and Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Stored 

Product Research, Amsterdam (Cidade opcional), v.37, p.153-164, 2001. Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.1016/S0022-474X(00)00016-3>. Acesso em: 20 nov. 2008. 

doi: 10.1016/S0022-474X(00)00016-3.  

PINTO JUNIOR, A.R. et al (Mais de 2 autores). Resposta de Sitophilus oryzae (L.), 

Cryptolestes ferrugineus (Stephens) e Oryzaephilus surinamensis (L.) a diferentes 

concentrações de terra de diatomácea em trigo armazenado a granel. Ciência Rural , 

Santa Maria (Cidade opcional), v. 38, n. 8, p.2103-2108, nov. 2008 . Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

84782008000800002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 nov. 2008. doi: 

10.1590/S0103-84782008000800002. 
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9.5. Resumos: 

RIZZARDI, M.A.; MILGIORANÇA, M.E. Avaliação de cultivares do ensaio nacional 

de girassol, Passo Fundo, RS, 1991/92. In: JORNADA DE PESQUISA DA UFSM, 1., 

1992, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria : Pró-reitoria de Pós-graduação e 

Pesquisa, 1992. V.1. 420p. p.236.  

9.6. Tese, dissertação: 

COSTA, J.M.B. Estudo comparativo de algumas caracterísitcas digestivas entre 

bovinos (Charolês) e bubalinos (Jafarabad). 1986. 132f. 

Monografia/Dissertação/Tese (Especialização/ Mestrado/Doutorado em Zootecnia) - 

Curso de Pós-graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Santa Maria.  

9.7. Boletim: 

ROGIK, F.A. Indústria da lactose. São Paulo : Departamento de Produção Animal, 

1942. 20p. (Boletim Técnico, 20).  

9.8. Informação verbal: 

Identificada no próprio texto logo após a informação, através da expressão entre 

parênteses. Exemplo: ... são achados descritos por Vieira (1991 - Informe verbal). Ao 

final do texto, antes das Referências Bibliográficas, citar o endereço completo do autor 

(incluir E-mail), e/ou local, evento, data e tipo de apresentação na qual foi emitida a 

informação.  

9.9. Documentos eletrônicos: 

MATERA, J.M. Afecções cirúrgicas da coluna vertebral: análise sobre as 

possibilidades do tratamento cirúrgico. São Paulo : Departamento de Cirurgia, 

FMVZ-USP, 1997. 1 CD.  

GRIFON, D.M. Artroscopic diagnosis of elbow displasia. In: WORLD SMALL 

ANIMAL VETERINARY CONGRESS, 31., 2006, Prague, Czech Republic. 

Proceedings… Prague: WSAVA, 2006. p.630-636. Acessado em 12 fev. 2007. 

Online. Disponível em: 

http://www.ivis.org/proceedings/wsava/2006/lecture22/Griffon1.pdf?LA=1 
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UFRGS. Transgênicos. Zero Hora Digital, Porto Alegre, 23 mar. 2000. Especiais. 
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