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RESUMO 
 
 
 
O uso da associação de fármacos analgésicos no transoperatório tem sido 
alternativa para se obter analgesia adequada, com menores efeitos adversos e 
melhor recuperação do paciente cirúrgico. Objetivou-se avaliar os efeitos 
cardiorrespiratórios e analgésicos empregando-se dexmedetomidina associada 
ou não a cetamina por infusão intravenosa contínua em cadelas anestesiadas 
pelo isofluorano e submetidas a ovariosalpingohisterectomia. Foram 
empregadas 16 cadelas hígidas de peso mínimo de 10 kg, idade entre 1 e 8 
anos. O protocolo anestésico em todas as cadelas foi padronizado sendo a 
medicação pré-anestésica realizada com 4mcg/kg IM de dexmedetomidina. Os 
animais foram distribuídos em dois grupos onde: G-I recebeu na manutenção 
anestésica 2mcg/Kg IV (bolus) de dexmedetomidina, seguida por infusão 
contínua de 3mcg/kg/h em bomba de seringa, associada a infusão de solução 
salina (20ml/h). No Grupo GII- recebeu bolus de dexmedetomidina (2mcg/kg) e 
cetamina (1mg/kg), seguida pela taxa de infusão de 3mcg/kg de 
dexmedetomidina e 40mcg/kg/min de cetamina.  Durante a manutenção 
anestésica foram mensuradas as seguintes variáveis: f, SP02, ETC02, ISOI, 
ISOE, VC, Vm, FC, PAS, PAM, PAD, ºC. Os momentos avaliados foram: MB 
(valor basal); M30 (30 minutos após receber MPA); M10(10 minutos após ínicio 
da infusão intravenosa); MLOD (ligadura do ovário direito); MLOE (ligadura do 
ovário esquerdo); MLC (ligadura da cérvix); MSM (sutura da musculatura); MSP 
(sutura da pele).A analgesia pós-operatória foi avaliada através da Escala de 
Dor de Medida Composta de Glasgow a cada hora, durante 3 horas após o 
término da cirurgia. Conclui-se que não houve influência com a adição da 
cetamina no protocolo utilizando dexmedetomidina em infusão contínua 
perante as variáveis avaliadas. 
 
 
 
Palavras-chaves: Agonista receptor Alfa-2 adrenérgico. Analgesia. 

Antagonista receptor NMDA. Cão.  

 

 

 

 

 

 



 
 

EVALUATION OF CONTINUOUS INTRAVENOUS INFUSION OF CETAMINE 

ASSOCIATED WITH DEXMEDETOMIDINE IN DOGS SUBMITTED TO 

OVARIOHYSTERECTOMY (OHE) 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 
The use of different intraoperative analgesic drugs has been an alternative to 
obtain adequate analgesia, with lower adverse effects and better recovery of 
the surgical patient. The objective this study  was to evaluate the 
cardiorespiratory and analgesic effects of dexmedetomidine associated or not 
with ketamine by continuous intravenous infusion in bicthes anesthetized by 
isofluorane and submitted to ovariohisterectomy. Sixteen healthy dogs of 
minimum weight of 10 kg, age between 1 and 8 years old participated in this 
experiment. The anesthetic protocol in all bitches was standardized with 4mcg / 
kg IM of dexmedetomidine. The animals were divided into two groups: GI 
received 2mcg / kg IV bolus of dexmedetomidine, followed by continuous 
infusion of 3mcg / kg / h in a syringe pump, associated with infusion of saline 
solution (20ml / h). In the GII group, the patient received boluses of 
dexmedetomidine (2mcg / kg) and ketamine (1mg / kg), followed by infusion 
rate of 3mcg / kg dexmedetomidine and 40mcg / kg / min ketamine. During 
anesthetic maintenance the following variables: f, SP02, ETC02, ISOI, ISOE, VC, 

Vm, FC, PAS, PAM, PAD, ºC. The evaluated moments were MB (baseline); M30 
(30 minutes after receiving MPA); M10 (10 minutes after initiation of intravenous 
infusion); MLOD (right ovary ligation); MLOE (left ovary ligation); MLC (ligature 
of the cervix); MSM (muscle suture); MSP (skin suture). Postoperative 
analgesia was evaluated through the Glasgow Composite Measure Pain Scale 
every hour for 3 consecutive hours after the end of surgery. It was concluded 
that there was no influence with the addition of ketamine in the protocol using 
dexmedetomidine in continuous infusion before the evaluated variables. 

 

Keywords: Alpha-2 adrenergic receptor agonist. Analgesia. Dog. NMDA 
receptor antagonist.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por protocolos para obter uma anestesia segura tem sido 

constante na medicina veterinária, além do que há que se proporcionar 

analgesia adequada e o mínimo de efeitos adversos possíveis pelos agentes 

empregados (LAMONT, 2002; FANTONI; CORTOPASSI, 2010). Neste 

contexto, diferentes associações têm sido utilizadas com opioides, agentes 

dissociativos, anestésicos locais e agentes agonistas alfa2-adrenérgicos, pela 

via sistêmica com o intuito de reduzir o requerimento do agente inalatório, 

minimizar a depressão cardiorrespiratória, além de proporcionar analgesia no 

trans e pós-operatório (CASTRO, 2011; UILENREEF et al., 2008; MEDEIROS, 

2010).  

O uso dos agonistas alfa2-adrenérgicos é frequente na prática devido 

aos seus efeitos sedativos, analgésicos e miorrelaxantes (THURMON et al., 

1996). Entretanto, sabe-se que os principais efeitos adversos destes agentes 

incluem bradicardia, bloqueio átrio ventricular de 1o, 2o e até 3o grau, 

hipertensão inicial seguida de hipotensão arterial e redução do débito cardíaco 

(UILENREF et al., 2008; KUUZELA et al., 2001; PANKAJ; RAJAN, 2013; 

CARDOSO et al., 2016; OTERO et al., 2016).  

Entre os alfa-2-agonistas, a dexmedetomidina é um medicamento 

seguro para sedação em cães, porém, como agente isolado demonstra uso 

limitado para procedimentos dolorosos devido ao seu efeito 

sedativo/analgésico insuficiente, instabilidade hemodinâmica pronunciada e 

recuperação prolongada (CHUN et al., 2016). Aumentar sua dose não resulta 

em um aumento na profundidade da sedação. Portanto, é aconselhável usar 

fármacos de outros grupos farmacológicos juntamente com dexmedetomidina 

para aumentar a profundidade de sedação e analgesia (AHMAD et al., 2013). 

O uso de cetamina em associação com alfa-2-agonistas tem sido 

recomendado, por terem mecanismos de ação complementares, 

potencializando a analgesia e minimizando de efeitos adversos que ambos 

fármacos causam quando utilizados de maneira isolada (AHMAD, et al., 2013; 

GUTIERREZ-BLANCO et al., 2013; CHUN et al., 2016; LIMA et al, 2014). 

Desta forma, a avaliação e comparação do uso cetamina associada a 

dexdemetodinima como adjuvante da anestesia geral é para que através de 
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mecanismos de ação diferentes dos fármacos se obtenha analgesia superior 

com mínimos efeitos colaterais. 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Gerais 

Verificar a eficácia e viabilidade da infusão intravenosa contínua da 

cetamina associada a dexmedetomidina, como adjuvante na anestesia geral 

com isofluorano em cadelas anestesiadas pelo isofluorano e submetidas a 

OHE. 

2.2 Específicos 

- Avaliar se ao empregar a cetamina associada a dexmedetomidina, será 

capaz de aprimorar a estabilidade das variáveis cardiovasculares, respiratórias 

e temperatura por infusão intravenosa contínua em cadelas anestesiadas pelo 

isofluorano e submetidas a OHE; 

- Avaliar se ao empregar a cetamina associada a dexmedetomidina, será 

capaz de potencializar o grau de relaxamento muscular e de pedículo ovariano 

durante o procedimento cirúrgico por infusão intravenosa contínua em cadelas 

anestesiadas pelo isofluorano e submetidas a OHE 

     - Avaliar o potencial antihiperalgésico no pós-operatório imediato, através da 

Escala de dor de medida composta de Glasgow ao empregar a cetamina 

associada a dexmedetomidina por infusão intravenosa contínua em cadelas 

anestesiadas pelo isofluorano e submetidas a OHE; 

- Avaliar se ao empregar a cetamina associada a dexmedetomidina, será 

capaz de abolir ou reduzir efeitos adversos como:  diurese, êmese, arritmias, 

no período transcirurgico e  nas 3 primeiras horas do pós-operatório por infusão 

intravenosa contínua em cadelas anestesiadas pelo isofluorano e submetidas a 

OHE; 

- Avaliar se ao empregar a cetamina associada a dexmedetomidina 

haverá efeito potencializador sobre o isofluorano por infusão intravenosa 

contínua em cadelas anestesiadas pelo isofluorano e submetidas a OHE. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Importância da dor pós-cirúrgica 

 

O controle da dor é um dos aspectos mais importantes para manejo do 

paciente cirúrgico. Reconhecer a fisiopatologia e tratar a dor em animais, têm 

sido de fundamental importância, afinal, a dor e o sofrimento dos animais 

afetam a qualidade de vida a curto e a longo prazo, promovendo depressão do 

sistema imune, aumento do tempo de recuperação anestésica e estresse do 

paciente. A partir deste conhecimento, maneiras devem ser encontradas para 

reduzi-la no pós-cirúrgico (SALIBA; HUBER; PENTER, 2011; MORAN; 

HOFMEISTER, 2013;). Além do que, a dor quando bem manejada, promoverá 

benefícios ao animal que irá se alimentar e descansar adequadamente durante 

recuperação da lesão cirúrgica (BIANCHI, 2010). 

A lesão tissular ocasionada por estímulos cirúrgicos, mesmo que 

eletivos, pode causar a dor e desencadear liberação do cortisol e 

catecolaminas, além de respostas do sistema nervoso autônomo (SNA) como 

taquicardia, taquipinéia, vasoconstrição, arritmias, salivação, midríase, 

diminuição da motilidade do trato gastrointestinal (TGI) (VAZ, 2005; SILVA, 

2015; ALEIXO et al, 2016). 

Normalmente, a cirurgia abdominal produz maiores estímulos 

nociceptivos que procedimentos superficiais de tecidos moles e menor dor que 

procedimentos ortopédicos (MATEUS, 2016). Por isso, a intervenção e 

prevenção dos processos deve ocorrer de forma eficaz, maximizando as 

chances de o paciente ter uma recuperação suave e tranquila, (MORAN; 

HOFMEISTER, 2013), além do que, a dor quando não tratada, leva ao estresse 

que gera respostas endócrinas e imunes que superam a homeostase (ALEIXO 

et al., 2016); o fluxo sanguíneo alterado pode retardar o processo de 

cicatrização de feridas, a imobilização dos músculos da parede torácica 

resultam em hipoventilação, a diminuição da motilidade do trato 

gastrointestinal, diminui a perfusão, predispõe a translocação de bactérias e 

eventualmente, sepse. O aumento dos hormônios catabólicos prejudica a 

cicatrização de feridas e causa de massa muscular (BERRY, 2015) além de 
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gerar uma lesão permanente podendo levar ao óbito (TRANQUILLI, 2002; 

SILVA, 2015; MUIR III; GAYNOR, 2015). 

A dor por sua vez pode ser discreta, quando há alto grau de tolerância, 

não levando a alterações comportamentais, moderada, quando há alterações 

comportamentais, ou intensa quando leva o paciente a vocalização constante, 

automutilação e comportamento anormal (ALEIXO et al., 2017). A dor pós-

operatória apresenta um curso previsto, com um pico entre seis e 24 horas 

após a intervenção cirúrgica, diminuindo progressivamente. A OHE, de grau de 

dor moderado, tem sua manifestação de dor mais intensa a partir do primeiro 

dia do pós-operatório (CASTRO, 2011). 

Por não conseguir expressar a dor objetivamente, cabe ao médico 

veterinário reconhecer o comportamento adotado pelo animal de maneira 

subjetiva (LOIOLA, 2007), no entanto, estes sinais não devem ser avaliados 

isoladamente, por não serem suficiente para qualificação da dor (BIANCHI, 

2010), evitando assim que haja negligencia a esse sinal que é tão deletério a 

integridade física dos animais e a consciência ética no tratamento da mesma 

(SILVA, 2015). 

3.2 Classificação da dor 

A classificação da dor é importante para fins diagnósticos, uma vez que 

a terapia analgésica deve ser ajustada tendo em visto os mecanismos base da 

dor para então tratá-la (ROCCA, 2016). 

Classifica-se a dor em: fisiológica ou patológica: 

A dor fisiológica atua como um reflexo de proteção ao organismo para 

evitar uma injúria tecidual que pode ser por calor, frio ou pressão. É aquela que 

é experimentada no cotidiano, localizada, transitória e apresenta limiar elevado 

(ALMEIDA, 2006).  

Quando já instalada, a lesão introduzirá o conceito de dor patológica, 

caracterizada pela transformação de um estímulo não doloroso em um estímulo 

doloroso (alodinia), resposta exagerada aos estímulos nocivos (hiperalgesia) e 

aumento da área de hipersensibilidade (hiperalgesia secundária) resultante de 

uma inflamação, ou processo patológico (ALMEIDA, 2006; EPSTEIN et al., 

2015). 
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3.2.1 De acordo com a neurofisiologia: nociceptiva ou não nociceptiva 

 

A dor nociceptiva ocorre quando os receptores periféricos (nociceptores) 

são ativados por estímulos nocivos: incisão cirúrgica, trauma, calor ou frio 

(EPSTEIN et al., 2015). Trata-se de um mecanismo protetor composto de 

nociceptores e neurônios sensoriais, os quais codificam a intensidade, duração 

e qualidade do estímulo nocivo e enviam essa informação à medula espinhal 

(CASTRO, 2011). 

Comumentemente o estímulo nocivo não é passageiro e pode estar 

associado a uma inflamação tecidual ou injúria nervosa em potencial. 

Denominada dor não nociceptiva ou patológica pode surgir de diferentes 

tecidos e ser classificada como inflamatória (envolvendo estruturas somáticas 

ou viscerais) ou neuropática (envolvendo lesões no sistema nervoso) 

acompanhadas de hiperalgesia e alodinia. Essa hipersensibilização é a 

principal característica da dor patológica acompanhada da redução do limiar de 

ativação dos nociceptores, levando o animal a um desconforto e sensibilidade 

exacerbada na sintomatologia clínica (CASTRO, 2011). 

3.2.1.1 Dor nociceptiva 

 

Nociceptiva somática: origina-se das estruturas tais como pele, tecido 

subcutâneo, músculos e ossos. Seria de uma sensação dolorosa agressiva, 

que pode aumentar com excessivos movimentos e aliviada pelo repouso. É 

bem localizada e variável. São exemplos de dores nociceptivas somáticas: 

dores ósseas, pós-operatórias, musculoesquelética e artrítica (ALMEIDA, 2006) 

Nociceptiva visceral: origina-se dos órgãos internos como TGI, trato 

respiratório, cardiovascular, urinário e reprodutivo. Esta seria uma dor 

provocada por distensão de víscera oca, difusa e extensa; associada a: mal-

estar, vômito, sudorese, e rigidez muscular, apesar de não estarem exposto 

externamente são alvos de diversas doenças. A obstrução intestinal e a 

metástase intraperitoneal são exemplos de dor nociceptiva visceral (ALMEIDA, 

2006). 
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3.2.1.2 Não nociceptiva (neuropática) 

 

Embora tenham sido utilizadas definições distintas de dor neuropática ao 

longo dos anos, sua definição mais recente (2011) e amplamente aceita é dor 

causada por uma lesão ou doença do sistema somatossensorial. O sistema 

somatossensorial permite a percepção de toque, pressão, dor, temperatura, 

posição, movimento e vibração. Lesões ou doenças do sistema nervoso 

somatossensorial podem levar a transmissão alterada e desordenada de sinais 

sensoriais na medula espinhal e no cérebro; condições comuns associadas à 

dor neuropática incluem neuralgia do trigêmeo, radiculopatia dolorosa, 

neuropatia diabética, amputação, dor e acidente vascular cerebral periférico 

(sob a forma de dor central pós-AVC) (COLLOCA et al., 2017). 

Pesquisas epidemiológicas demonstraram que muitos pacientes com dor 

neuropática não recebem tratamento. Os motivos podem ser diagnóstico pouco 

precisos, drogas ineficazes, e talvez também conhecimento insuficiente sobre 

drogas efetivas e seus uso adequado na prática clínica (FINNERUP et al., 

2015). 

Na medicina veterinária, a maior incidência para a avaliação de lesão 

neurológica ocorre após cirurgias ou traumas e se resume a diminuição da 

função motora e sensitiva (CASTRO, 2011). 

 

3.2.2 De acordo com a duração 

 

Dor aguda: Início e término rápido com a retirada do estímulo doloroso, 

sentida em até cerca de 0,1 segundo após instalação do estímulo, com 

duração de até 3 meses. Conduzida por fibras delta A. Geralmente aliviada 

pelo uso de analgésicos e pela cicatrização tecidual (ALMEIDA, 2006; 

EPSTEIN et al., 2015). 

Dor crônica: Uma dor que persiste por três meses ou mais do início da 

lesão, é mais difícil de ser tratada. É uma dor mal localizada e continua após a 

remoção do estímulo, sendo conduzida por fibras C. Esta dor é sentida após 

um segundo ou mais e aumenta lentamente, durante vários segundos e até 

minutos. Este tipo de dor está geralmente associado a destruição de tecidos, 

podendo ser um estímulo químico, físico ou mecânico. Pode levar a um 
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sofrimento insuportável e prolongado, podendo ocorrer tanto na pele como nos 

tecidos mais profundos (ALMEIDA, 2006). 

A dor crônica por exemplo, está frequentemente associada a condições 

degenerativas, que tendem a progredir ao longo do tempo, necessitando 

adaptar protocolos de tratamento específicos. Na maioria das vezes os animais 

são idosos, suscetíveis a apresentar co-morbidades que podem afetar ou 

agravar sua dor; como em órgãos responsáveis pela desintoxicação dos 

analgésicos, tais como o fígado e rins, podem limitar as opções de tratamento 

disponíveis (BIANCHI, 2010).  

A dor pós-operatória é uma dor nociceptiva que pode evoluir para 

neuropática quando não tratada. Quando juntas, esses dois tipos levam a 

hipersensibilização dolorosa pós-trauma, com elevada resposta ao estímulo 

nocivo e redução do limiar de dor (SALIBA; HUBER; PENTER, 2011). O 

estímulo cirúrgico é um grande ativador de respostas neuronais, segmentares e 

supra segmentares, que são responsáveis por uma série de alterações 

fisiológicas que trazem graves consequências a diferentes órgãos e sistemas 

(ALMEIDA, 2006). 

3.3 Fisiopatologia da dor 

A nocicepção é o componente fisiológico da dor, compondo os 

processos: transdução, transmissão e modulação da percepção. De maneira 

simples, é uma cadeia de três neurônios, que reconhecem e transduzem vários 

estímulos ambientais em potenciais de ação transmitidos da periferia para o 

corno dorsal do SNC, onde são modulados pelos neurônios de primeira ordem. 

Depois o que ascende a medula espinhal, neurônio de segunda ordem e o 

neurônio de terceira ordem projetam-se para o centro superior, o córtex 

cerebral, que interpreta e produz a sensação de dor (BIANCHI, 2010; BORER-

WEIR, 2014; WIESE; YAKSY, 2015). 

Todo processo tem início a partir da lesão tissular, que pode ser 

proveniente tanto de processo inflamatório, isquêmico ou traumático. A 

sensibilização periférica é produzida devido alterações neuroquímicas 

causadas por lesões teciduais e inflamatória no local do dano tecidual, 

resultando em hiperalgesia primária. A ativação de componentes das células 

inflamatórias (linfócitos, neutrófilos, mastócitos, macrófagos), contribuem para a 
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formação de um ambiente complexo, composto por mediadores químicos, 

como íons hidrogênio, norepinefrina, bradicinina, histamina, íons potássio, 

citocinas, serotonina, fator de crescimento neural, óxido nítrico e produtos das 

vias da cicloxigenase e lipoxigenase do metabolismo do ácido araquidônico, 

estas moléculas agem melhor juntas do que isoladamente, gerando o que se 

chama “sopa sensibilizadora”, (KLAUMMAN et al., 2008), estes componentes 

ativam os receptores específicos para dor, chamados de nociceptores, 

espalhados na pele, serosa, tecidos ósseos, vasos sanguíneos, músculos, 

tendões e vísceras (BIANCHI, 2010; ALEIXO et al., 2016). 

 Os nociceptores periféricos de alto limiar da dor são ativados pelos 

mediadores químicos, os quais passam a responder a estímulos de menor 

intensidade (hiperalgesia primaria). Os neurônios de primeira ordem ou 

primários aferentes são responsáveis pela transdução do estímulo e condução 

do sinal da periferia a medula espinhal (ALEIXO et al., 2016). Essa ativação 

está associada com o aumento do fluxo sanguíneo local, contração de 

músculos, mudanças na pressão sanguínea sistêmica e dilatação pupila 

(CASTRO, 2011). 

Nos neurônios de segunda ordem, a transmissão é feita da propagação 

do impulso elétrico da periferia ao SNC, no corno dorsal da medula espinhal. 

No tronco e membros inferiores e superiores a transmissão é feita através dos 

nervos espinhais; nas vísceras através dos nervos simpáticos, parassimpáticos 

e esplâncnicos e na região da cabeça, a nocicepção é transmitida, 

principalmente, pelo nervo trigêmeo (ALEIXO et al, 2016). 

Seguida a transmissão, ocorre o processo de modulação, onde há 

supressão ou amplificação da resposta ao estímulo, ocorrendo também a 

ativação da via descendente, o que modifica a transmissão nociceptiva pela 

inibição de estímulos processados dentro das células do corno dorsal da 

medula espinhal (ALEIXO et al, 2017).  Na medula espinhal muitos mediadores 

e receptores modulam a informação que passa para o cérebro.  Transmissores 

excitatórios como glutamato, neurocinina A e substância P propagam o impulso 

da dor, sendo o glutamato o principal (CASTRO,2011). Já os transmissores 

inibitórios como endorfinas, norepinefrina, serotonina (5-hidroxitriptamina; 5-

HT) e γ-aminobutírico Ácido (GABA), reduzem os estímulos dolorosos atingindo 

o cérebro, sendo o GABA o principal (BORER-WEIR, 2014). 
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Após a modulação na medula espinhal ela é transportada para o cérebro 

através das vias nociceptivas. A informação é conduzida por neurônios de 

projeção através de vias diretas e indiretas inervando no tálamo, mesencéfalo, 

sistema límbico e formação reticular responsáveis pela percepção do estímulo 

(CASTRO, 2011).  

O processo final da dor é a percepção, onde há o processamento e 

reconhecimento da informação sensorial da dor transmitida aos neurônios de 

terceira ordem.  Ocorrem no córtex sensorial, em áreas específicas que se 

comunicam entre si através de interneurônios de maneira que a resposta seja 

integrada e coordenada (CASTRO, 2011; MUIR III; GAYNOR, 2015). 

Uma alteração que merece destaque no processo da dor é a ativação 

reflexa das vias simpáticas promovendo elevação da frequência cardíaca, 

vasoconstrição, aumento da pressão sanguínea e resistência periférica 

(ALEIXO et al., 2016). 

3.4 Avaliação da dor em animais 

A avaliação da dor é um componente crucial da analgesia efetiva. Não 

existe uma maneira de quantificar a dor ou uma forma precisa de mensurar o 

grau de dor que um animal apresenta. A avaliação em cães e gatos deve ser 

realizada como parte do exame físico, antes e depois da cirurgia, de maneira a 

reduzir a subjetividade e em intervalos regulares durante o período peri e pós-

operatório, pelo mesmo avaliador. Tanto o profissional como o tutor devem 

estar familiarizados com o comportamento habitual do animal para identificar a 

presença da dor e se existe alguma dor pré-existente (BORER-WEIR, 2014; 

BERRY, 2015; RIBEIRO, 2016). 

Cães apresentam determinadas mudanças em seu comportamento 

diante da dor: segura o rabo entre as pernas, arqueamento das costas, 

relutância em se movimentar, claudicação, podendo atacar e morder; uivar, 

choramingar, inapetência (BERRY, 2015), deitar suas orelhas e coloca-las para 

trás, olhos muito abertos e com dilatação pupilar e mudança de expressão 

facial pode ser usada em certos cães para detectar dor (ALMEIDA, 2006). 

Ressaltando, que o comportamento é modificado quando em ambiente 

hospitalar, os sinais comportamentais dependem da origem da dor, se visceral 

ou somática e o tipo de procedimento realizado (BORER-WEIR, 2014). 
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Para auxilio do médico veterinário, as escalas foram criadas com o 

intuito de aumentar a objetivade na avaliação da dor e diminuir a variabilidade 

entre os escores (BORER-WEIR, 2014). Dentre elas incluem as escalas 

unidimensionais (visual analalógica, simples descritiva, numérica), 

multidimensionais (incluem fatores fisiológicos e comportamentais) e as 

escalas compostas, que permite a interação com o avaliador, por exemplo, 

visual analógica, simples descritivo, e classificação numérica (BERRY, 2015; 

COMASSETO et al., 2017). 

A Escala Composta de Dor de Glasgow (ECDG) é uma das escalas mais 

utilizadas na avaliação da dor aguda, permite avaliar a intensidade da dor e a 

sua natureza, mas não a discrimina de alterações cognitivas ou 

comportamentais (RIBEIRO, 2016). Foi desenvolvida para avaliação de 

animais em ambiente hospitalar, com base na observação de seus 

comportamentos incluindo sete categorias (atitude e resposta ao homem, 

postura, mobilidade, atividade, resposta à palpação, atenção à área dolorida e 

vocalização), totalizando até 47 descrições. É uma escala direta, com 

interpretações limitadas, reduzindo desta forma a influência subjetiva do 

avaliador. A pontuação varia de zero a 24 pontos, indicando que quanto maior 

a somatória, maior o grau de dor do animal (WIESE, 2015; COMASSETO et al., 

2017).  

Comasseto et al (2017) concluíram que a escala de Glasgow se 

apresentou mais sensível para detectar a necessidade de resgates analgésicos 

no pós-operatório de cadelas submetidas à mastectomia total unilateral em 

relação a escala analógica visual (EAV), de Colorado e de Melbourne. 

O praticante deve familizarizar-se com estas ferramentes e o paciente ao 

usá-las na avaliação. As avaliações devem ser realizadas de forma individual, 

pois não existem protocolos analgésicos universais que funcionam para todos 

os tipos de dor ou procedimentos cirúrgicos. Animais devem ser avaliados a 

partir de uma distância em primeiro lugar. Em seguida, o observador deve 

aproximar e interagir com o animal, pressionando a área dolorosa, se possível. 

A frequência das avaliações depende da gravidade e duração prevista de dor  

e da técnica analgésica. O padrão ouro na avaliação da dor é a resposta ao 

tratamento. Em caso de dúvida, analgésicos deve ser administradas e o 

paciente reavaliado (BERRY, 2015). 
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As escalas de dor não são infalíveis, mas auxiliam bastante quando a 

dor é pontuada de maneira que se possa monitorar as mudanças do mesmo 

animal em determinado momento, fornecendo informações para mudanças no 

protocolo analgésico (BORER-WEIR, 2014). 

O grau de dor deve ser reavaliado no pós-cirúrgico de forma a definir a 

necessidade de readministrar mais analgésicos, corrigir doses, vias ou técnicas 

de administração (RIBEIRO, 2016). 

3.5 Estratégias de tratamento da dor 

Sabendo determinar qual a causa da dor e os seus mecanismos,há uma 

facilidade em se definir qual abordagem terapêutica terá melhor eficiência 

(ROCCA, 2016). 

 As estratégias para tratamento e planos analgésicos devem se esforçar 

para ser preventivas, multimodais e flexíveis. Alguns em pacientes humanos e 

veterinários demonstram que a administração de analgésicos, em especial, 

antiflmatórios não esteroides (AINEs), anestésicos locais, e injeções peridural 

antes da cirurgia podem reduzir a pontuação do escore de dor e reduzir a 

quantidade de analgésico necessário no pós-operatório (BERRY, 2015). 

Os agentes anestésicos gerais, dentre eles os agentes inalatórios, 

promovem imobilidade, inconsciência e amnésia, porém, não são eficientes em 

bloquear as vias aferentes do sistema nervoso sensitivo no corno dorsal da 

medula espinhal, não inibindo assim o fenômeno de sensibilização central 

(BELMONTE et al., 2013). 

Dentre as estratégias terapêuticas empregadas para controle da dor, 

têm se a analgesia preemptiva, na qual o analgésico é administrado antes 

mesmo que se inicie o estímulo doloroso pela cirurgia, evitando um estado de 

hiperalgesia pós-operatória (LAMONT, 2002; VAZ; VAZ, 2005; FANTONI; 

CORTOPASSI, 2010; BORER-WEIR, 2014). Este manejo farmacológico 

remete a uma analgesia segura e eficaz antes do trauma cirúrgico e minimiza 

um possível estágio de dor crônica que possa vir a se estabelecer (VAZ; VAZ, 

2005; SALIBA; HUBER; PENTER, 2011; BORER-WEIR, 2014). Resultando em 

um melhor estado pós-operatório para o animal, o qual a dor será mais fácil de 

administrar, além do que, uma menor dose de analgésicos será utilizada. 
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A analgesia multimodal, objetiva bloquear a dor por diferentes fármacos 

de mais de uma classe ou aplicação de mais de uma modalidade de 

tratamento, agindo por diferentes mecanismos de ação, seja em nível periférico 

ou central, objetivando aumento do alívio da dor, e redução das doses 

administradas, evitando desta maneira os efeitos adversos (BERRY, 2015; 

EPSTEIN et al.,2015). 

No homem, a analgesia é considerada efetiva quando os sinais clínicos 

de dor desaparecem. Um fármaco pode ser considerado um analgésico se os 

sinais característicos da dor melhoraram com a administração, porém, é 

importante ter certeza de que o efeito do medicamento realmente é um efeito 

analgésico, e não apenas mascarar que o animal exiba os sinais 

comportamentais da dor. Um exemplo seria administrar um bloqueador 

neuromuscular que causa paralisia sem afetar a percepção de um estímulo 

doloroso (BORER-WEIR, 2014), c’omo também a disforia devida à 

administração do anestésico também pode ser marcante e mascarar a 

avaliação da dor (ALMEIDA, 2006). 

3.6 Receptores NMDA na modulação da nocicepção 

Os dois sistemas de modulação da nocicepção importantes são 

mediados por receptores N-Metil-D-Aspartato (NMDA) e opioides, por todo 

sistema nervoso central (SNC). Entre os três principais subtipos de receptores 

opioides, os receptores µ e δ podem inibir ou potencializar eventos mediados 

pelos receptores NMDA, enquanto o receptor κ antagoniza a atividade mediada 

por receptores NMDA (KLAUMANN et al., 2008). 

Os aminoácidos excitatórios, glutamato e aspartato se ligam a 

receptores específicos do tipo ionotrópico ou metabotrópico. Os receptores 

ionotrópicos são aqueles nos quais o local de ligação do neurotransmissor é 

parte integrante de um canal iônico, enquanto receptores metabotrópicos são 

ligados à proteína G. Dentre os receptores para os aminoácidos excitatórios 

destacam-se o alfa-amino-3-hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiónico (AMPA), o 

cainato e o N-metil-D-aspartato (NMDA), que são ionotrópicos, e o receptor 

metabotrópico de glutamato (Mglur), que tem a sua ação mediada pela proteína 

G (ROCHA et al., 2007). 
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Os receptores NMDA são permeáveis aos cátions: Na+, K+ e  Ca2+ e 

possuem locais de união à glicina e ao Zinco, a união da glicina ao receptor 

NMDA, potencializa a ação do glutamato, enquanto a união do Zn2+, atua 

como um modulador negativo da ativação do receptor (SILVA, 2015). 

Os potenciais sinápticos podem durar mais de 20 segundos e resulta de 

potenciais de baixa frequência repetidos em nociceptores estimulados, gerando 

uma despolarização progressiva e de longa duração nos neurônios do corno 

dorsal. Poucos segundos a fibra C sendo estimulada podem gerar vários 

minutos de despolarização pós-sináptica (KLAUMMAN et al., 2008). 

O fenômeno de wind up é o resultado de potenciais sinápticos lentos e a 

curto prazo em neurônios espinhais após estimulação aferente de baixa 

frequência. Estimulando a liberação de neurotransmissores excitatórios, como 

o glutamato que se liga aos receptores NMDA (ROCHA et al., 2007; 

KLAUMMAN et al., 2008). Em condições de repouso, o canal NMDA está 

bloqueado pelo íon (Mg2+) e o glutamato se liga ao receptor AMPA. No 

entanto, devido às alterações na excitabilidade dos neurônios, há a liberação 

repetida do glutamato e a ativação do receptor AMPA devido despolarização 

em milissegundos da membrana pós-sináptica, induzindo a retirada do bloqueio 

dos receptores NMDA, que passam a ser ativados pelo glutamato (SILVA, 

2015).  Com a saída do íon de magnésio do interior do receptor e influxo de 

cálcio para dentro da célula, desencadeia a alodinia e hiperalgesia secundária 

(ROCHA et al., 2007; KLAUMMAN et al., 2008). 

Este aumento do cálcio promove a ativação da enzima óxido nítrico-

sintetase e a estimulação da transcrição de protoncogenes, genes localizados 

no SNC e estão envolvidos na origem de dinorfinas e encefalinas.  As 

encefalinas estão envolvidas no processo de redução da neuroplasticidade e 

hiperalgesia (ROCHA et al., 2007). As fibras Aβ que respondiam apenas às 

sensações inócuas, são então recrutadas gerando dor como resultado da 

sensibilização central alterado no corno dorsal da medula espinhal 

(KLAUMMAN et al., 2008). 

O bloqueio dos receptores NMDA resulta em anti-hiperalgesia, menor 

disforia e menores necessidade do uso de opióides(MUIR III; GAYNOR, 2015). 
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3.7 Cetamina 

         A cetamina é considerada um anestésico dissociativo antagonista do 

receptor NMDA não competitivo que reduz a sensibilização central (efeito 

antihiperalgésico) e ativa a ação do nervo inibitório descendente (efeito 

antinociceptivo) (MUIR III; GAYNOR, 2015). Além de ser um anestésico 

injetável, a cetamina tem propriedades analgésicas em doses subanestésicas. 

Existem em duas apresentações, como uma mistura racêmica e o isómero S 

(+) tem um maior efeito inibitório no receptor NMDA do que R (-) cetamina, 

resultando em aumento potência analgésica com menos efeitos colaterais que 

a mistura racêmica (BORER-WEIR, 2014).  

A cetamina, antagonista do receptor NMDA, previne o fenômeno de 

“wind-up” e a consequente sensibilização dos neurônios do corno dorsal devido 

seu efeito modulatório da medula espinhal (KLAUMMAN et al., 2008), 

conduzindo a uma depressão da atividade do sistema talamocortical, do 

sistema límbico e no núcleo do sistema reticular (MATEUS, 2016). 

As vias de administração a serem empregadas são diversas podendo 

ser utilizadas pelas vias: intramuscular, endovenosa, subcutânea, 

intraperitoneal, oral ou intra-nasal e ainda pode ser diluída em água estéril ou 

numa solução salina fisiológica para a sua injeção. É altamente solúvel em 

lípidos e tem uma baixa ligação às proteínas plasmáticas (12%) o que induz a 

sua rápida penetração na barreira hematoencefálica, tendo um início de ação 

de 30 a 90 segundos da injeção endovenosa em cães (MATEUS, 2016) 

tornando o fármaco de escolha para pacientes hipoproteinêmicos, tais como 

queimaduras ou perda elevada de sangue. Seu tempo de eliminação é de 58 a 

70 minutos em cães, gatos e cavalos.  Seu metabolismo é por hidroxilação e 

conjugação, porém, a norquetamina também é ativa, e provavelmente é 

responsável pelos efeitos comportamentais prolongados (CLARKE; TRIM; 

HALL, 2014). 

A cetamina é metabolizada rapidamente no fígado sendo convertida no 

metabolito principal, a norcetamina, que tem cerca de 10-30% da potência 

anestésica da cetamina. Este metabolito sofre uma hidroxilação e forma um 

derivado de glucuronido solúvel em água que é eliminado pela urina. A 

insuficiência hepática altera a eliminação do fármaco e prolonga a sua ação. O 
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acumulo de norcetamina após infusões ou doses repetidas contribui para uma 

recuperação prolongada e sonolência (MATEUS, 2016). 

No sistema cardiovascular, a cetamina estimula o sistema 

cardiovascular, resultando num aumento da frequência cardíaca e da pressão 

arterial. O aumento destas variáveis está associado ao aumento do trabalho do 

miocárdio e do consumo de oxigénio - um coração saudável irá amplificar o seu 

suprimento de oxigénio já um coração de um animal cardiopata, pode não ser 

capaz de responder apropriadamente (MATEUS, 2016). 

Sistema respiratório não sofre alterações, desde que não haja 

sobredosagem (CLARKE; TRIM; HALL,2014). Após a administração 

intravenosa (IV) para indução anestésica, pode haver uma depressão 

respiratória transitória, frequentemente, caraterizado por uma fase de apneia 

após uma inspiração prolongada à qual se segue um período de 

hiperventilação (MATEUS, 2016). 

O aumento do fluxo sanguíneo e da necessidade de oxigénio - 

aumentam o metabolismo cerebral causado por vasodilatação e aumento da 

pressão sanguínea o que conduz a um aumento da pressão intracraniana 

(PIC). Por estes motivos, a administração de cetamina deve ser evitada em 

animais com em caso de traumatismo ou tumores intracranianos, onde a PIC 

está aumentada. Também aumenta a pressão intraocular não sendo 

recomendada em cirurgias intraoculares ou em lesões com abertura do globo 

ocular (MATEUS, 2016). 

Quanto ao tônus muscular os agentes dissociativos promovem pouco 

relaxamento e podem causar rigidez muscular, mioclonias e/ou movimentos 

desordenados (MATEUS, 2016). 

Subdoses de cetamina, muito inferiores às utilizadas para produzir 

anestesia, pode ser administrado como adjunvante aos protocolos de analgesia 

e anestesia geral, sendo que as taxas variam de 1 a 10 µg/kg/mim.  

A dose para o tratamento de dor severa varia de 10 a 50 µg/kg /min. no 

transcirurgico, sendo que doses mínimas possuem efeito mínimo no sistema 

cardiovascular (MUIR III; GAYNOR, 2015).  

Quando administrada isoladamente em subdoses a cetamina não 

demonstrou boa produção do efeito analgésico. Sendo melhor utilizada quando 

em conjunto com outros fármacos, como parte do protocolo multimodal (MUIR 
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III; GAYNOR, 2015). Seu poder analgésico é mediado parcialmente por 

ativação dos receptores opiáceos mu e kappa (MATEUS, 2006). 

A associação de morfina, lidocaína e cetamina (MLK) é frequentemente 

utilizada para proporcionar analgesia profunda e multimodal em cães e cavalos 

(BORER-WEIR, 2014). A Academia Internacional do Manejo da Dor em 

Veterinária tem adotado que doses subanestésicas de cetamina garantem seu 

uso como parte de uma abordagem multimodal para transoperatório para 

controle da dor, especialmente em pacientes com fatores de risco que podem 

predispor a graus de dor exagerados (EPSTEIN et al., 2015). 

A cetamina é comumente empregada associada com outros fármacos 

como os benzodiapenícos ou alfa-2-agonistas, são utilizadas no intuito de 

minimizar os efeitos colaterais dissociativos indesejados, como espasmos 

musculares. Quando utilizada isoladamente há um pobre relaxamento 

muscular, não sendo aconselhada unicamente para procedimentos cirúrgicos 

(CLARKE; TRIM; HALL,2014). A cetamina racémica e a S(+), a associação 

com outros fármacos promove uma boa recuperação anestésica, com menores 

movimentos involuntários e hiperecitabilidade (BIANCHI, 2010; MATEUS, 

2016).  Estudos realizados por Silva (2015) relata que o principal benefício da 

cetamina por infusão contínua em cadelas, além de ser um bom adjuvante na 

analgesia, é a melhor recuperação anestésica e qualidade de vida no pós-

operatório prolongado. 

No homem, os efeitos adversos da cetamina estão diretamente 

relacionados com altas doses sendo que a administração em doses 

subanestésicas (inferior a 2mg/kg intramuscular (IM), inferior a 1mg/kg 

intravenosa ou peridural e ≤ 20μg/kg para administração endovenosa contínua) 

os efeitos indesejáveis menores. O uso de subdose de cetamina não resulta 

em depressão respiratória sendo as alterações na frequência cardíaca e 

pressão mínimas, e além disso não se verificaram efeitos psicotrópicos ou 

sedação (MATEUS, 2016). 

O efeito da cetamina nos receptores NMDA torna seu uso atraente como 

agente preventivo da sensibilização central. A lesão tissular contínua estimula 

as fibras C, ativando os receptores NMDA no SNC. Esse antagonismo a nível 

NMDA têm sido eficaz no tratamento da dor crônica, dor neuropática e outros 

tipos de dor inflamatória (MATEUS, 2016). 
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A concentração sérica cetamina para efeitos antinociceptivos não era 

muito bem estabelecida em humano. Em trabalho recente realizado por Kaka 

(2016) reportaram que a concentração sérica da cetamina para produzir efeitos 

antinociceptivos em cães variaram de 0,1 a 0,2 ug/ml, sem causar efeitos 

adversos ao longo das infusões. 

No protocolo usual de infusão contínua a dose recomendada para cães 

é de uma administração inicial em bolus de 0,25-0,5 mg/kg (IV) à qual se segue 

a administração a 0,01-0,02 mg/kg/minuto, baseada na resposta do paciente 

(BIANCHI, 2010). 

Em outro estudo, Mateus (2016) verificou que doses de 1 mg/kg (IM) de 

cetamina preemptiva em cirurgias ortopédicas não houve qualquer benefício 

quanto analgesia no pós-operatório nas duas primeiras horas, porém para 

controle da hipotensão demonstrou ser um bom adjuvante; o grupo que 

recebeu 2 mg/kg (IM), apresentou menos alterações cardiorrespiratórias.  

3.8 Fármacos que atuam nos receptores alfa-2-agonista 

Os fármacos alfa-agonistas-adrenérgicos são classificados em dois 

grupos alfa-1 e alfa-2 de acordo com sua localização anatômica e fisiológica. 

Alfa-1 são representados por receptores pós-sinápticos promovendo 

vasocontrição e outros efeitos simpatomiméticos; Já os alfa-2 estão localizados 

na região pré-sináptica, mediam efeitos ansiolíticos, antihipertensivos, de 

relaxamento muscular e analgesia (SOUZA, 2007; BRAGA, 2012;PYPENDOP, 

2015). Embora não seja considerado de primeira escolha como analgésico, 

como os opioides ou anti-inflamatórios não esteróides (AINE), os alfa-2-

agonistas estão sendo cada vez mais utilizados como adjuvantes analgésicos 

(BRAGA, 2012; PYPENDOP, 2015). 

Os alfa-2-adrenoreceptores são encontados no SNC em neurônios 

noradrenérgicos e não-adrenérgicos. Os adrenoceptores alfa-2-adrenérgicos 

noradrenérgicos são chamados de autorreceptores e localizam-se na parte 

supraspinal (tronco encefálico) e os alfa-2-não-noradrenérgicos são chamados 

heteroreceptores e são localizados no corno dorsal da medula espinhal. Ambos 

parecem estar envolvidas em efeitos de analgesia (PYPENDOP, 2015). 

No homem e ratos foi demonstrado a existência de quatro diferentes 

subtipos de alfa-2-agonistas foram  reconhecidos: α-2-A, α-2-B, α-2-C, α-2-D, 
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localizados: α-2-A no tronco cerebral e α-2-B, α-2-C na medula espinhal de 

cães,  o subtipo e α-2-D é homólogo do subtipo e α-2-A. Os efeitos dos 

subtipos ainda não estão bem definidos e o que se tem até o momento é que  

as respostas analgésicas são mediadas pelo subtipo α-2-A, como 

possivelmente pelo α-2-C; hipnose α-2-A e α-2-D; hipotensão e bradicardia 

pela α-2-A; aumento da resistência vascular sistêmica pelo α-2-B, e pouca 

contribuição do α-2-A em certos compartimentos vasculares;hipotermia e 

modulação da atividade dopaminérgica α-2-C (SOUZA, 2006; PYPENDOP, 

2015) 

Alterações sistêmicas são observadas com o uso dos alfa-2- agonistas. 

No sistema cardiovascular observa-se bradicardia, bloqueio atrioventricular e 

hipertensão seguida de hipotensão. Depressão respiratória, alterações da 

motilidade intestinal, aumento na diurese e hiperglicemia transitória também 

podem ser encontradas (BRAGA, 2012). 

Os fármacos desta classe apresentam efeitos analgésicos induzidos 

por sua ação em estruturas presentes na medula espinhal e no tronco cerebral, 

esta última estrutura é a região com maior presença de células 

noradrenérgicas, localizadas bilateralmente em um pequeno núcleo neural 

conhecido como Locus coeruleus, sendo um importante modulador do estado 

de alerta, principal local de ação dos alfa-2-agonistas adrenérgicos. A sedação 

é produzida por meio de receptores adrenérgicos centrais, impedindo a 

liberação de noradrenalina na fenda sináptica (BRAGA, 2012). 

A presença de antagonistas farmacológicos como a ioimbina, 

atipamezole e telazolina torna-se uma vantagem em relação a outras classes 

de fármacos analgésicos e sedativos. A reversão das alterações que possam 

levar a complicações anestésicas é essencial para uma anestesia segura 

(BRAGA, 2012). Os alfa-2-agonistas possuem uma versatilidade em suas 

doses, permitindo seu uso em até subdoses combinados com opioides 

(EPSTEIN et al., 2015). 

3.9 Dexmedetomidina 

A dexmedetomidina é um alfa-2-agonista seletivo que tem sido 

amplamente utilizado por seu efeito sedativo, antinociceptivo e potencializador 
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de anestésicos, mediada pela atividade de adenoreceptores do subtipo α-2-D 

(SOUZA, 2006; BENNETT; RESTITUTI; 2016). 

Apresenta ínicio de ação de no mínimo 3 minutos, ressaltando que o 

período depende da via de administração escolhida, seja muscular ou 

intravenosa. Seu efeito analgésico é mediado na medula espinhal, em locais 

pré e pós-sinápticos dentro do corno dorsal, também ocorre devido a ação das 

vias inibitórias descendentes do locus coeruleus (BENNETT; RESTITUTI; 

2016). 

Estudos foram realizados para avaliar os efeitos sedativos, analgésicos 

em cães (PASCOE et al., 2006; OOSTROM et al., 2011; AHMAD et al.,2013) e 

efeitos cardiopulmonares (PASCOE et al., 2015; OTERO et al., 2016). Sua taxa 

de infusão contínua pode variar de 0,1 μg / kg / h (PASCOE et  al, 2006), 3 μg / 

kg / h (PASCOE et al., 2006; GUTIERREZ-BLANCO et al., 2015) 5 μg / kg / h 

(OOSTROM et al, 2011), podendo ser usadas tanto no trans- quanto no pós-

operatório com o objetivo de sedação e analgesia. Seu uso em anestesia geral 

intravenosa reduz consideravelmente o consumo de agentes inalatórios e 

hipnótico (KUUSELA et al., 2001). A redução da CAM do isofluorano, reduz em 

até 60% utilizando a taxa de infusão 3 μg /kg/h (PASCOE et al., 2006; 

UILENREEF et a., 2008). Concentrações plasmáticas mais elevadas parecem 

necessárias para fornecer analgesia em comparação com o nível necessário 

para a sedação (OOSTROM et al., 2011; BENNETT; RESTITUTI, 2016) 

É aconselhavel utilizar outros fármacos associados a dexmedetomidina, 

para potencializar a profundidade de sedação e analgesia, sem maiores efeitos 

adversos (MEDEIROS, 2010; AHMAD et al., 2013; OTERO et al., 2016).  A 

adição de dexmedetomidina significa que uso de menores  doses de agentes 

anestésicos, uma analgesia complementar e um relaxamento muscular 

otimizado (PYPENDOP, 2015). 

Baixas doses administradas em infusão contínua de dexmedetomidina 

pode atenuar os efeitos cardiovasculares adversos observados quando 

comparada a doses maiores administradas em bolus (PASCOE, 2015; 

PYPENDOP, 2015). Dentre as alterações observadas, há redução da f e vc 

(KUUSELA et al., 2001). Efeitos cardiorrespiratórios e qualidade de 

recuperação anestésica são melhores alcançados quando se associa a 

dexmedetomidina/midazolan, proporcionando uma maior estabilidade 
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hemodinâmica, em cirurgias de acesso abdominal em cadelas, como a OHE 

(OTERO et al., 2016), recomendada também em coelhos (LIMA et al., 2014). 

3.10 Associação de cetamina/dexmedetomina em infusão contínua 

Gutierrez-Blanco et al (2013), verificaram em seu estudo que a 

associação de Lidocaína-cetamina-dexmedetomidina (LCD) resultou em uma 

potencialização do isofluorano o sendo uma opção de anestesia balanceada 

para cães. Em 2015, os mesmos pesquisadores propuseram avaliar o grau de 

analgesia no pós-operatório de cadelas submetidas a OHE, comparando aos 

fármacos isolados e juntos e verificaram que a associação de LCD foi o grupo 

que promoveu melhores efeitos analgésicos podendo ser uma alternativa para 

tratamento da dor quando não se possa utilizar opioides. 

Ahmad et al (2013) demonstraram em seus estudos em cães que a 

dexmedetomidina pode ser usada de maneira segura com midazolan, fentanil e 

cetamina produzindo sedação, analgesia e anestesia, ressaltando que o grupo 

que a cetamina estava presente houve uma sedação mais profunda e 

anestesia completa com menor depressão cardiopulmonar. 

Kose et al. (2012), verificaram que a associação de dexmedetomidina-

cetamina proporciona melhor analgesia e estabilidade hemodinâmica, com 

menor incidência de náuseas e vômitos quando comparado a associação 

dexmedetomidina-midazolan para procedimento transuretral. Entretanto, 

recentes pesquisas no homem compararam os efeitos da associação da 

dexmedetomidina-cetamina versus dexmedetomidina-midazolan-fentanil, não 

houve diferença entre eles sobre o tempo de início e de recuperação, variáveis 

cardiorrespiratórias e necessidade analgésico resgate (CHUN et al., 2016). 

Em cavalos, quando associada ou não ao butorfanol em infusão 

contínua resultam em sedação não sustentada ao longo do tempo e 

considerada insatisfatória para a realização de procedimentos prolongados em 

equinos na posição quadrupedal, não demonstrando eficácia quando associada 

a este opiode (MEDEIROS, 2010). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

 Após aprovação pelo Comitê de Ética do Uso de Animais (CEUA) 

número 014/17 da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) esta pesquisa 

foi realizada de acordo com os Princípios Éticos da Experimentação Animal.  

Foram empregadas 16 cadelas hígidas (ASA I), de diferentes raças, com 

idade e peso em média 2 ± 0,79 anos e 13,3 ± 5,14 kg. As cadelas eram 

encaminhadas ao serviço de cirurgia do Hospital Veterinário da Universidade 

Estadual de Santa Cruz – Ilhéus, submetidas à ovariosalpingohisterectomia 

(OHE) eletiva. Foram avaliadas clinicamente, através da anamnese e exame 

físico, sendo selecionados aqueles animais livres de indícios de doença 

sistêmica, obesidade, gestação e estro; e cujo exames laboratoriais 

(hemograma, contagem de plaquetas) estivessem dentro da normalidade para 

espécie e temperamento dócil. 

Através da anamnese foi certificado que os animais já haviam sido 

vacinados, vermifugados e recebiam alimentação adequada. Antecedendo um 

dia antes da cirurgia os proprietários foram orientados quanto ao jejum dos 

animais, devendo-se respeitar jejum hídrico de 4 horas e alimentar de 12 horas. 

4.2 Procedimento Anestésico 

A medicação pré-anestésica (MPA) foi realizada através da 

administração da dexmedetomidina na dose de 4mcg/kg pela via intramuscular 

(IM). Decorridos 30 minutos aplicação da MPA, a veia cefálica do animal foi 

canulada, e a fluidoterapia realizada durante todo o procedimento através de 

solução de ringer com lactato, numa taxa de infusão de 10ml/kg/h. 

A indução anestésica foi realizada utilizando-se o propofol na dose de 

até 5 mg/kg IV, ou seja, aquela dose suficiente para abolir os reflexos 

protetores (interdigital, laringotraqueal e palpebral) e que permitisse a 

intubação orotraqueal. Imediatamente após a intubação, a sonda foi conectada 

ao aparelho de anestesia inalatória em circuito semi-fechado com fluxo diluente 

de 0,5 a 1,0 litro/min. em oxigênio a 100%, iniciando-se a manutenção 

anestésica pelo isofluorano, empregado na quantidade necessária para manter 
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o animal em plano cirúrgico de anestesia, avaliado pelos sinais clássicos de 

Guedel. 

As cadelas foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos de estudo 

com 8 animais cada. A escolha dos grupos propostos, a ser utilizado em cada 

animal foi aleatória, por sorteio, e o avaliador não soube qual o tratamento fora 

empregado.  Desta maneira foram constituídos os seguintes grupos, aos quais 

os tratamentos foram aplicados antes do ínicio do início da cirurgia, da seguinte 

forma: 

 

1. GD– administração de dexmedetomidina (2mcg/kg/IV) em bolus 

durante 10 minutos, seguida pela taxa de infusão de 3mcg/kg/h, através 

de bomba de seringa.  

2. GDC – administração em bolus de dexmedetomidina (2mcg/kg) e 

cetamina (1mg/kg), seguida pela taxa de infusão de 3mcg/kg de 

dexmedetomidina e 40mcg/kg/min de cetamina, ambas administradas 

concomitantemente através de bomba de seringa. 

4.3 Parâmetros clínicos avaliados 

 

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

termômetro clínico, pela via retal no pré- e pós-operatório. No período 

transoperatório, foi avaliada através do termômetro esofágico, sendo registrada 

a temperatura no monitor paramétrico. 

2. Frequência cardíaca (FC) – Foi avaliada no período pré- e pós-operatório 

através de auscultação com estetoscópio clínico em batimentos por minuto 

(bpm). Durante a manutenção anestésica (transoperatório) a FC foi avaliada 

com auxílio do monitor multiparamétrico6, permitindo também a avaliação do 

ritmo cardíaco através da eletrocardiografia, na derivação DI e DII. 

3. Pressão arterial (PA) –  As pressões arteriais, sistólica (PAS), média (PAM) 

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

períodos pré-, trans.- e pós-operatório, cujo manguito, de tamanho adequado 
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ao porte do animal, era posicionado na articulação úmero-rádio-ulnar do 

mesmo, sendo os valores registrados pelo monitor multiparamétrico.  

4. Frequência respiratória (f) – Foi avaliada através de auscultação com 

estetoscópio clínico nos períodos pré e pós-operatório em movimentos por 

minuto (rpm). Durante a manutenção anestésica a FR foi avaliada com o auxílio 

do capnógrafo6, cujo sensor foi posicionado entre a sonda orotraqueal e o 

aparelho de anestesia. 

5. Tensão de dióxido de carbono no final da expiração (ETCO2) – Foi 

continuamente monitorado pelo monitor multiparamétrico, em milímetros de 

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

animal e durante a manutenção anestésica, cujo sensor foi conectado entre a 

sonda orotraqueal e o aparelho de anestesia, a fim de registrar no aparelho os 

momentos estudados. 

6. Saturação de oxigênio na hemoglobina (SatO2) – Foi obtida através da 

oximetria de pulso através de um sensor na língua do animal no monitor 

multiparamétrico6, durante a manutenção anestésica. 

7. Fração Inspirada e expirada de isofluorano (Fiiso / ETiso) – Foi 

continuamente monitorado pelo monitor multiparamétrico, para registrar a 

concentração inalada do isofluorano. 

8. Volume corrente (vc) - Foi continuamente monitorado pelo monitor 

multiparamétrico, para registrar o volume de ar inspirado e expirado em cada 

movimento respiratório. 

9. Volume minuto (vm) - Foi continuamente monitorado pelo monitor 

multiparamétrico, para registrar a quantidade de ar administrado ao paciente 

durante um minuto. 

4.4 Avaliação do relaxamento muscular 

O relaxamento muscular foi avaliado através de um escore proferido 

pelo cirurgião único, que realizou todos os procedimentos cirúrgicos, nos 

momentos avaliados, em que: 0: contrações sem estímulo cirúrgico; 1: 

moderados tônus musculares; 2: leve tônus muscular; 3: ausência de tônus 

muscular 
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4.5 Avaliação de analgesia pós-operatória 

Para avaliação dos escores de dor foi empregada a Escala da Dor de 

Medida Composta desenvolvida pela Universidade de Glasgow (EDMCG). A 

escala adotada varia de 0 a 24 pontos e considera para avaliação 

características como postura, situação de conforto, vocalização, atenção à 

ferida cirúrgica, resposta aos estímulos externos e ao toque. Na ocorrência de 

uma pontuação acima de 30% para o escore da dor em algum momento, 

realizou-se a analgesia resgate com administração de tramadol7 na dose de 3 

mg/kg via intramuscular. 

4.6 Momentos Avaliados 

Os animais foram avaliados nos seguintes momentos: 

1-M0 - Anteriormente a MPA, momento considerado o valor basal 

2-M30 - decorridos 30 minutos após administração da MPA dexmedetomidina 

3-M10 – 10 minutos após início da infusão intravenosa contínua dos fármacos 

durante a manutenção anestésica. 

4-ML01 -  momento de ligadura do ovário direito (LOD) 

5-ML02 -  momento de ligadura do ovário esquerdo (LOE) 

6-MLC - Momento da ligadura da cérvix (LC) 

7-MSM - momento da sutura da musculatura (SM) 

8-MSP - momento da sutura da pele (SP) 

9 - M1h – momento de uma hora após fim da cirurgia. 

10 - M2h - momento de 2 horas após fim da cirurgia. 

11 - M3h - momento de 3 horas após fim da cirurgia. 

4.7 Estatística 

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualisado. Os resultados das 

variáveis cardiorrespiratórias, temperatura e de concentração inspirada e 

expirada de agente inalatório (FC, PAS, f, SpO2, EtCO2, Etiso, Cº) foram 

submetidos ao teste Student-Numan-Keuls (SNK). E para os resultados que 

não seguiram distribuição normal, como da avaliação de dor, relaxamento 

muscular foi utilizado teste de Mann-Whitney, e efeitos adversos Teste de 

Fisher Para todos os testes, o nível de significância foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Efeitos Respiratórios  

Frequência respiratória 

Dentro do grupo GD os valores de frequência respiratória no momento 

basal M0 foi superior aos valores durante os momentos no transoperatório 

M10, ML01, ML02, MLC, MSM e MSP e ao fim da cirurgia M1h, M2h e M3h. E 

nos 30 minutos após aplicação da MPA observou-se valores superiores ao 

momento da sutura de pele (p<0,05). Dentro do grupo GDC os valores de 

frequência respiratória no momento basal M0 foi superior durante todos os 

momentos desde 30 minutos após aplicação da MPA até o fim da cirurgia. 

 Em ambos os grupos, o momento MSP foi onde a frequência 

respiratória apresentou valores estatisticamente mais baixos em relação a M0. 

Não houve diferença entre os grupos em nenhum dos momentos avaliados 

(p>0,05) (Tabela 1,2 e Figura 1). 

 

 

Tabela 1. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (Cv) da frequência respiratória (rpm) de cadelas submetidas a infusão 
contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina associada 
cetamina (GDC) nos diferentes momentos avaliados durante o procedimento 
pré e transoperatório de ovarioshisterectomia. 
 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 

 

 
 

 

 

 
 

Momentos 

  M0 M30     M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP 

GD x±sd 133 ± 
54,2aA 

 

59,5±65,1aA 

 
22,5±32,1bA 

 
22,8±34,8bA 

 
19,6±24,4bA 

 
18,6±24,4bA 

 
16,8±19,4bA 

 
13,7±12,2bA 

 

Cv 2,43 0,91 0,69 0,65 0,80 0,76 0,86 1,12 

GDC x±sd 63,1±59,7aA 

 
19,5±,6,46bA 

 
10,4±1,33bA 

 
10,3±1,58bA 

 
9,66±1,22bA 

 
9,4 ±0,88bA 

 
9,3 ±1,0bA 

 
8,7 ±3,5bA 

 

Cv 1,05 3,02 7,83 6,53 
 

7,89 10,70 9,33 2,48 
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Tabela 2.  Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (Cv) da frequência respiratória (rpm) de cadelas submetidas a infusão 
contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina associada 
cetamina (GDC) nas três primeiras horas do pós-operatório da 
ovarioshisterectomia. 
 

 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 
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Figura 1- Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da frequência 

respiratória (rpm) do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina associada a 

cetamina (GDC) e do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) durante 

todos os momentos avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

   Momentos           

  M1hr M2hr M3hr 

GD x±sd 30,2±24,7bA 

 

40,2±36,8bA 

 

40,7±37,5bA 

 

Cv 1,22 1,09 1,08 

GDC x±sd 24,8 ±9,54bA 

 

27,6 ±12,3bA 

 

27,5 ±10,4bA 

 

Cv 2,60 2,44 2,62 
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Saturação de oxigênio da hemoglobina (SpO2) 

 

A Sp02 comportou-se da mesma maneira em todos os grupos estudados 

(p>0,05). Os valores permaneceram acima do valor de 95% desde o momento 

M10 até o momento MSP, ressaltando em que todos os momentos o animal 

estava sob ação do agente inalatório, o qual estava diluído em O2 a 100%. 

(Tabela 3 e Figura 2). 

Tabela 3. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (Cv) Saturação de oxigênio de hemoglobina (%) de cadelas 
submetidas a infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e 
dexmedetomidina associada cetamina (GDC) nos diferentes momentos 
avaliados durante o procedimento transoperatório de ovarioshisterectomia. 
   
1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05) 

 

   

1 2 3 4 5 6

8 5

9 0

9 5

1 0 0

1 0 5

M o m e n to s

S
a

p
O

2
(%

)

G D

G D C
1= M 10

2= M L01

3= M L02

4 = M LC

5=M SM

6 = M S P

 

Figura 2 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da Saturação de 

oxigênio da hemoglobina (%) do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina 

associada a cetamina (GDC) e do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina 

(GD) durante todos os momentos avaliado      

 

             

    Momentos    

      M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP 

GD x±sd 
 

 
Cv(%) 

97,1±2,69aA 

 
 

36,0 

97,1±2,5 aA 
 
 

38,3 
 

98±0,92 aA 
 
 

105,8 

99,12±0,83aA 
 
 

118,7 

98,8±0,64aA 
 
 

154,28 

99±0,92 aA 
 
 

106,93 

GDC x±sd 
 
 

Cv(%) 

96,6±2,87 

aA 
 
 

33,6 

96,6±34,3aA 
 
 

28,1 

95,2±3,96 aA 
 
 

24,03 

96,3±2,36 aA 
 
 

40,17 

98,2±1,78aA 
 
 

54,95 

97,5±2,92aA 
 
 

33,40 
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Tensão de dióxido de carbono expirado ao final da respiração (ETCO2) 

 

Não houve diferença significativa nos valores de concentração expirada 

de dióxido de carbono entre os momentos de cada grupo (p>0,05) e nem 

quando comparado entre os grupos (p>0,05) (Tabela 4 e Figura 3).  

 

 Tabela 4. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (Cv) Concentração expirada de dióxido de carbono (%) de cadelas 
submetidas a infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e 
dexmedetomidina associada cetamina (GDC) nos diferentes momentos 
avaliados durante o procedimento transoperatório de ovarioshisterectomia. 
 
 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 
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Figura 3- Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da Concentração 

expirada de dióxido de carbono (%) do grupo de infusão contínua intravenosa de 

dexmedetomidina associada a cetamina (GDC) e do grupo de infusão contínua intravenosa de 

dexmedetomidina (GD) durante todos os momentos avaliados. 

 
 

 

    Momentos    

      M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP 

GD x±sd 
 

Cv(%) 
 

 
 

32,6±2,92aA 

 
11,15 

33,7±3,0 aA 
 

11,03 

34,5±2,87 aA 
 

11,98 

36±2,92 aA 
 

12,29 

34,7±2,6 aA 
 

13,34 

32,5±2,56aA 
 

12,67 

GDC x±sd 
 
Cv(%) 

33,5±7,21 aA 
 

4,64 

34,75±8,63aA 
 

4,02 

36±5,90 Aa 
 

6,18 

37,7±6,40 aA 
 

5,89 

37,1±7,5 aA 
 

4,94 

37,1±8,79aA 
 

4,22 
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Fração inspirada de isofluorano (ISOI) 

A concentração inspirada de isoflurano nos 10 primeiros minutos após o 

bólus de infusão de dexmedetomidina (GD) juntamente com o momento da 

ligadura do primeiro ML01 e segundo pedículo ovariano ML02 foram superiores 

em relação aos momentos MSM e MSP. MSP por sua vez tiveram valores 

inferiores em todos os momentos (p<0,05). Não houve diferença significativa 

nos valores de Fração inspirada de isoflurano entre os momentos do grupo 

GD/C (p>0,05) e nem quando comparado entre os grupos (p>0,05) (Tabela 5 e 

Figura 4). 

 

Tabela 5. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (Cv) da Fração inspirada de isoflurano (%) de cadelas submetidas a 
infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina 
associada cetamina (GDC) nos diferentes momentos avaliados durante o 
procedimento transoperatório de ovariosalpingohisterectomia. 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 
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Figura 4- Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da fração inspirada de 
isoflurano (%) do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina associada 
acetamina (GDC) e do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) 
durante todos os momentos avaliados. 

 

    Momentos    

      M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP 

GD x±sd 
 

 
Cv(%) 

1,9±0,19aA 

 
 

9,82 

1,7±0,21 aA 
 

8,15 

1,7±0,22 aA 
 
 

7,65 

1,7±0,22 aA 
 

7,49 

1,5±0,30bA 

 
 

4,79 

1,2±0,28 

bA 
 

4,11 

GDC x±sd 
 
 

Cv(%) 

1,71±0,27aA 

 
 

6,23 

1,73±0,36 

aA 
 

4,74 

1,5±0,14 aA 
 
 

10,6 

1,61±0,21 

aA 
 

7,67 

1,42±0,31 aA 
 

4,45 

1,87±1,0 

aA 
 

1,75 
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Fração expirada de isofluorano (ISOE) 

A concentração expirada de isofluorano no momento da sutura da pele 

(MSP) apresentaram valores inferiores em quase todos os momentos, M10, 

MLO1, ML02, MLC, MLSM no grupo que utilizou apenas dexmedetomidina na 

infusão contínua (p<0,05). Não houve diferença significativa nos valores de 

Fração expirada de isofluorano (%) quando comparado entre os momentos do 

grupo GD/C e nem quando comparado entre os grupos (p>0,05) (Tabela 6 e 

Figura 5).  

Tabela 6. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (Cv) da Fração inspirada de expirada (%) de cadelas submetidas a 
infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina 
associada cetamina (GDC) nos diferentes momentos avaliados durante o 
procedimento transoperatório de ovarioshisterectomia 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 
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Figura 5 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da fração expirada de 
isofluorano (%) do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina associada a 
cetamina (GDC) e do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) durante 

todos os momentos avaliados. 
 

    Momentos    

      M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP 

GD x±sd 
 

 
Cv 

1,2±0,16aA 

 
7,33 

1,3±0,15 aA 
 

8,59 

1,4±0,16 aA 
 

7,98 

1,3±0,15 aA 
 

8,29 

1,2±0,18 aA 
 

6,21 

1,0±0,12bA 

 
7,60 

GDC x±sd 
 
       
       Cv 

1,25±0,33 

aA 
 
 

3,69 

1,37±0,31 

aA 
 
 

4,3 

1,2±0,14 aA 
 
 

       8,48 

1,18±0,14 

aA 
 
 

8,14 

1,11±0,14 

aA 
 
 

     7,63 

1,0±0,21 aA 
 
 
 

5 
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Volume corrente (ml) 
 

Não houve diferença significativa nos valores de volume corrente (ml) 

entre os momentos de cada grupo (p>0,05) e nem quando comparado entre os 

grupos (p>0,05) (Tabela 7 e Figura 6). 

 

Tabela 7. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (Cv) do volume corrente (ml) de cadelas submetidas a infusão 
contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina associada 
cetamina (GDC) nos diferentes momentos avaliados durante o procedimento 
transoperatório de ovarioshisterectomia. 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
  2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 
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Figura 6 - Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do volume corrente (ml) 
do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina associada a cetamina (GDC) e 
do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) durante todos os 
momentos avaliados. 
   

Volume minuto  

Não houve diferença significativa nos valores de volume minuto entre os 

momentos de cada grupo (p>0,05) e nem nos valores do volume minuto 

quando comparado entre os grupos (p>0,05) (Tabela 8 e Figura 7). 

 

    Momentos    

      M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP 

GD x±sd 
 

 
Cv(%) 

193,3±107,8aA 

 
1,79 

194,5±129,7 

aA 
 

1,49 

189,0±113,6 

aA 
 

1,66 

196,6±92,2 aA 
 

1,98 

207,5±93,1 aA 
 

2,25 

210±99,2 aA 
 

2,12 

GDC x±sd 
 

 
Cv(%) 

179,4±78,8 aA 
 

2,27 

175,8±85,5 aA 
2,10 

159,3±75,4 aA 
2,10 

213,5±118,5 

aA 
1,80 

212,8±122,9 

aA 
1,73 

222,3±109,1 

aA 
2,03 
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Tabela 8. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (Cv) do volume minuto de cadelas submetidas a infusão contínua 
intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina associada cetamina 
(GDC) nos diferentes momentos avaliados durante o procedimento 
transoperatório de ovarioshisterectomia. 

  1Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05) 
2Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 
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Figura 7- Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do volume minuto do 
grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina associada a cetamina (GDC) e do 
grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) durante todos os momentos 
avaliados. 
   

5.2 Efeitos cardiovasculares 

Frequência cardíaca (bpm) 

Dentro do GD os valores de frequência cardíaca no momento basal M0 
foi superior aos valores durante os momentos no transoperatório M10, ML01, 
MLO2, MLC, MSM, MSP e ao fim da cirurgia M1h, nos M2h e M3h já 
apresentavam valores similares ao momento basal (p<0,05) Dentro do GDC os 
valores de frequência cardíaca no momento basal M0 foi superior apenas 30 
minutos após administração da MPA (M30), 10 minutos após o bólusbolus de 
infusão contínua de dexmedetomidina (M10) e após a sutura da musculatura 
(MSM) e da pele (MSP) (p<0,05). Não houve diferença entre os grupos em 
nenhum dos momentos avaliados (p>0,05) (Tabela 9,10 e Figura 8). 

    Momentos    

      M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP 

GD x±sd 
 

 
Cv(%) 

193,3±107,8aA 

 
1,79 

194,5±129,7 

aA 
 

1,49 

189,0±113,6 

aA 
 

1,66 

196,6±92,2 

aA 
 

1,98 

207,5±93,1 

aA 
 

2,25 

210±99,2 aA 
 

2,12 

GDC x±sd 
 

 
Cv(%) 

179,4±78,8 aA 
 

2,27 

175,8±85,5 

aA 
2,10 

159,3±75,4 

aA 
2,10 

213,5±118,5 

aA 
1,80 

212,8±122,9 

aA 
1,73 

222,3±109,1 

aA 
2,03 
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Tabela 9. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (Cv) da frequência cardíaca (bpm) de cadelas submetidas a infusão 
contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina associada 
cetamina (GDC) nos diferentes momentos avaliados durante o procedimento 
pré e transoperatório de ovarioshisterectomia. 
 

Momentos 

  M0 M30     M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP 

GD x±sd 
 

 
Cv 

115,3±24,1aA 

 
 

4,77 

87,6±28,2aA 

 
 

3,10 

70,7±20,1bA 

 
 

3,28 
 

78,6±24,7bA 

 
 

3,17 

76,3±18,1bA 

 
 

4,20 

76±14,5bA 

 
 

5,23 

70,6±19,86bA 

 
 

5,23 

63,5±15bA 

 
 

3,55 

GDC x±sd 
 
 

Cv 

109,5±23,6aA 

 
 

4,63 

74,5±18,52bA 

 
 

4,07 

69,3±24,1bA 

 
 

2,87 

91±11,5aA 

 
 

8,15 

90±13,3aA 

 
 

6,74 

87,7±12,8aA 

 
 

6,80 

78,3±17,39bA 

 
 

4,50 

77±11,4bA 

 
 

3,87 

         
1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 

 
 
 
Tabela 10.  Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e Coeficientes de 
variação (Cv) da frequência cardíaca (bpm) de cadelas submetidas a infusão 
contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina associada 
cetamina (GDC) nas três primeiras horas do pós-operatório da 
ovarioshisterectomia. 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05 

   Momentos  

  M1hr M2hr M3hr 

GD x±sd 75,25±26aA 

2,89 

108,7±28,1aA 

3,86 

104 ±18,6aA 

5,58 

Cv    

GDC x±sd 
 
Cv 

83,3±30aA 

2,77 

88±18,0aA 

4,88 

97,7±25,2aA 

3,87 
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Figura 8- Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da frequência cardíaca 
(bpm) do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina associada a cetamina 
(GDC) e do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) durante todos os 
momentos avaliados. 

 
 

 Pressão arterial sistólica (PAS) 

 

Os grupos estudados não apresentaram nenhuma diferença significativa 

dentro dos momentos de cada grupo. Não houve diferença significativa nos 

valores Pressão arterial sistólica (mmhg) quando comparado entre os grupos 

(p>0,05) (Tabela 11 e Figura 9). 

 

Tabela 11. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 

variação (cv) da Pressão arterial sistólica (mmHg) de cadelas submetidas a 

infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina 

associada cetamina (GDC) nos diferentes momentos avaliados durante o 

procedimento transoperatório de ovarioshisterectomia. 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 

Momentos 

  M0 M30     M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP 

GD x±
sd 
 

 
Cv 

129,2 aA 
±19,2 

 
6,72 

132,1±17
,3aA 

 
7,63 

117,5          
±19,3 aA 

 
6,0 

135,1    
±34 aA 

 
3,97 

133,5 
±32,8 aA 

 
4,0 

125,6 
±26,6 aA 

 
4,72 

128,3 
±23 aA 

 
5,57 

127,4 
±23,93 aA 

 
5,32 

GD
C 

x±
sd 
 
 

Cv 

140,75±
9,7 aA 

 
 

14,5 

123,6±18
,9 aA 

 
 

6,53 

125,85±
18,8 aA 

 
 

6,42 

134,14±
16,0 aA 

 
 

8,34 

130,37±1
8,30 aA 

 
 

7,12 

131,87±1
3,71 aA 

 
 

9,61 

124,8±1
5,62 aA 

 
 

7,99 

125,62±1
3,51 Aa 

 
 

9,29 
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Figura 9- Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão arterial 
sistólica (mmHg) do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina associada a 
cetamina (GDC) e do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) durante 
todos os momentos avaliados. 

 

Pressão arterial média (PAM) 
 

Não houve diferença significativa nos valores de Pressão arterial média 

(mmhg) entre os momentos de cada grupo e nem quando comparado entre os 

grupos (p>0,05) (Tabela 12 e Figura 10).  

 

Tabela 12. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 

variação (Cv) da Pressão arterial média (mmHg) de cadelas submetidas a 

infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina 

associada cetamina (GDC) nos diferentes momentos avaliados durante o 

procedimento transoperatório de ovarioshisterectomia. 

 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05 

 

Momentos  
 

  M0 M30     M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP  

G
D 

x±
sd 
 

 
Cv 

104 ± 
20,2aA 

 
 

5,12 

112,8±1
5,7aA 

 
 

7,17 

99,5±1
4,7aA 

 
 

6,72 

119,4±2
1,9aA 

 
 

5,44 

116,8±16,
2 aA 

 
 

7,17 

112,1±11,
2 aA 

 
 

10 

108,4±
9,0aA 

 
 

12 

106,2±1
1,3aA 

 
 

9,34 

 

G
DC 

x±
sd 
 
 

Cv 

104,5±19
,76aA 

 
 

5,28 

99,0±23 

aA 

 
 

4,29 

97 ± 19 

aA 

 
 

5,0 

107 
±19,4 aA 

 
 

5,51 

105,25±1
9,64aA 

 
 

5,96 

106,12±1
1,53aA 

 
 

9,20 

96,8±1
1,5aA 

 
 

8,41 

100,1±1
3,0aA 

 
 

7,64 
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Figura 10- Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da 
pressão arterial média (mmHg) do grupo de infusão contínua intravenosa de 
dexmedetomidina associada a cetamina (GDC) e do grupo de infusão contínua 
intravenosa de dexmedetomidina (GD) durante todos os momentos avaliados. 
 

Pressão arterial sistólica (PAD) 

 

Não houve diferença significativa nos valores de Pressão arterial 

diastólica (mmhg) entre os momentos de cada grupo e nem quando comparado 

entre os grupos (p>0,05) (Tabela 13 e Figura 11). 

 

Tabela 13. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (cv) da Pressão arterial diastólica (mmHg) de cadelas submetidas a 
infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina 
associada cetamina (GDC) nos diferentes momentos avaliados durante o 
procedimento transoperatório de ovarioshisterectomia. 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 

Momentos  
 

  M0 M30     M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP  

G
D 

x±
sd 
 

 
Cv 

104 ± 
20,2aA 

 
 

5,12 

112,8±1
5,7aA 

 
 

7,17 

99,5±1
4,7aA 

 
 

6,72 

119,4±2
1,9aA 

 
 

5,44 

116,8±16,
2 aA 

 
 

7,17 

112,1±11,
2 aA 

 
 

10 

108,4±
9,0aA 

 
 

12 

106,2±1
1,3aA 

 
 

9,34 

 

G
DC 

x±
sd 
 
 

Cv 

104,5±19
,76aA 

 
 

5,28 

99,0±23 

aA 

 
 

4,29 

97 ± 19 

aA 

 
 

5,0 

107 
±19,4 aA 

 
 

5,51 

105,25±1
9,64aA 

 
 

5,96 

106,12±1
1,53aA 

 
 

9,20 

96,8±1
1,5aA 

 
 

8,41 

100,1±1
3,0aA 

 
 

7,64 
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Figura 11- Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da pressão arterial 
diastólica (mmHg) do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina associada a 
cetamina (GDC) e do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) durante 
todos os momentos avaliados. 
 

5.3 Efeitos metabólicos 

Temperatura corpórea (ºC) 

Dentro do GD os valores de temperatura corpórea no momento basal M0 

foi superior aos valores durante todos momentos no transoperatório, com 

exceção do M30 ao fim da cirurgia M1h, M2h e M3h. O momento M30, 30 

minutos após aplicação da MPA também foi superior em todos os momentos 

do período transoperatório e na primeira hora após o fim da cirurgia, não 

havendo mais diferença significativa a partir do M2h. O animais do GDC 

apresentaram comportamento similar, com valores superiores de temperatura 

em M0 e M30 quando comparados a todos os momentos avaliados, porém nos 

momentos do pós-operatório diferiram entre si, M1hr, M2hr e M3hr, sendo o 

valor de temperatura mais baixo em todos os momentos avaliados a primeira 

hora após o fim da cirurgia. Não houve diferença entre os grupos em nenhum 

dos momentos avaliados (p>0,05) (Tabela 14, 15 e Figura 12). 
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Tabela 14. Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (Cv) Temperatura corpórea (ºC) de cadelas submetidas a infusão 
contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina associada 
cetamina (GDC) nos diferentes momentos avaliados durante o procedimento 
pré e transoperatório de ovarioshisterectomia. 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 

 

Tabela 15.  Valores das médias (x), desvios padrão (sd) e coeficientes de 
variação (Cv) da Temperatura corpórea (ºC) de cadelas submetidas a infusão 
contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) e dexmedetomidina associada 
cetamina (GDC) nas três primeiras horas do pós-operatório da 
ovarioshisterectomia. 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 

 
 
 

Momentos 

  M0 M30     M10      ML01 ML02 MLC MSM MSP 

GD x±s
d 
 

 
Cv(
%) 

39,1±0,3
2aA 

 
 

121,9 

38,7±0,2
5aA 

 
 

149,5 

36,93±0,
78bA 

 
 

46,8 
 

37,1±0,7
8bA 

 
 

49,16 

37,11±0,
78bA 

 
 

52,3 
 

37,11±0,
71bA 

 
 

40,6 

36,9±0,9
bA 
 
 

47,6 
 

36,9±0,7
7bA 

 
 

49,4 

GD
C 

x±s
d 
 
 

Cv(
%) 

38,7±0,3
5aA 

 
 

108,8 

38,5±0,2
3aA 

 
 

162,5 
 

37,0±0,5
4 bA 

 
 

67,6 

36,9±0,5
4bA 

 
 

68,1 
 

36,8±0,4
4 bA 

 
 

83,0 

36,6±0,4
9 bA 

 
 

73,8 

36,5±0,5
4bA 

 
 

67,5 

36,4±0,5
4bA 

 
 

67,3 

         

   Momentos           

  M1hr M2hr M3hr 

GD x±sd 
 

Cv(%) 

37,1±1,26 aA 
 

29,27 
 

38,0±0,86 Aa 

44,16 

38,27±0,46 aA 

82,82 

    

GDC x±sd 
 

Cv(%) 

36,2±0,71 bA 

50,36 

37,1±0,92 bA 

40,28 

38,0±0,40 bA 

93,5 
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Figura 12- Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão da Temperatura 
corpórea (ºC) do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina associada a 
cetamina (GDC) e do grupo de infusão contínua intravenosa de dexmedetomidina (GD) durante 

todos os momentos avaliado. 

 

5.4 Grau de analgesia 

 

Para o avaliador, quando os escores foram analisados dentro do GD, 

comparando as medianas dos escores dados pela escala de composta de 

Glasgow, em diferentes momentos de avaliação, observou-se que o escore da 

primeira hora M1h foi superior estatisticamente ao M3h (p>0,05). Já em GD/C 

não apresentou quaisquer diferenças significativa entre os momentos avaliados 

(p<0,05) (Tabela 16 e Figura 13). 

 

Tabela 16. Medianas dos escores dados pela escala de Glasgow atribuídos 
pelo avaliador cego em cadelas submetidas a cirurgia ovarioshisterectomia nos 
grupos GD (dexmedetomidina) e GD/C (dexmedetomidina e cetamina). 

1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si (p<0,05). 
2 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05). 

 
 

Grau de dor pós-operatório GD  GDC 

1º hora 3,5aA 3aA 

2º hora 2aA 2aA 

3º hora 1bA 1aA 
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Figura 13.  Representação gráfica das medianas dos escores de dor atribuídos de acordo com 
a Escala Composta de Glasgow dos grupos de infusão contínua intravenosa de 
dexmedetomidina associada a cetamina (GDC) e do grupo de infusão contínua intravenosa de 
dexmedetomidina (GD) no período pós-operatório. 

 

5.5 Grau de relaxamento 

 

Não foi verificado diferença significativa quanto ao uso da 

dexmedetomidina isolada ou associada a cetamina (p>0,05) (Tabela 17 e 

Figura14). 

 

Tabela 17. Medianas da atribuída pelo cirurgião durante o período 
transoperatório de cadelas submetidas a cirurgia ovarioshisterectomia nos 
grupos GD (dexmedetomidina) e GDC (dexmedetomidina e cetamina). 
 

 

1 0: contração sem estímulo cirúrgico, 1: moderados tônus musculares; 2: leve tônus muscular; 3 

ausências de tônus muscular 

 

 

 

 

Grau de relaxamento 
muscular 1 

GD GDC 

Transcirurgico 2 1 
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Figura 14.  Representação gráfica das medianas do grau de relaxamento atribuídos pelo 
cirurgião único de acordo com a escala: 1: moderados tônus musculares; 2: leve tônus 
muscular; 3 ausências de tônus muscular, dos grupos de infusão contínua intravenosa de 
dexmedetomidina associada a cetamina (GDC) e do grupo de infusão contínua intravenosa de 
dexmedetomidina (GD) durante as três horas ao fim da cirurgia. 

 

5.6 Efeitos adversos durante/após a infusão dos fármacos 

 

No período de transcirurgico foi observado pelo cirurgião durante o 

procedimento sangramento em 62,5% dos animais do GD e 25% do GDC; 

arritmia em 12,5% do GD e 22,5 GDC. E no pós-operatório êmese em 37,5% 

do GD e 25% do GDC e micção mais de uma a duas vezes em 50% do GD e 

12,5% do GDC. Estas variáveis não apresentaram diferença significativa entre 

os grupos avaliados (p<0,05) (Tabela 18). 

 

Tabela 18.  Percentuais das reações adversas observadas no trans. e pós-

operatório de cadelas submetidas a cirurgia ovarioshisterectomia nos grupos 

GD (dexmedetomidina) e GDC (dexmedetomidina e cetamina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis clínicas GD (n=8) GDC (n=8) 

Sangramento 
periférico 

62,5% (5) 25%(2) 

Êmese 37,5%(2) 25%(2) 

Arritmia 12,5% (1) 25%(2) 
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6 DISCUSSÃO 

 

O uso da dexmedetomidina como medicação pré-anestésica promoveu 

bradarritmia minutos após a injeção intramuscular em duas cadelas na dose de 

3 mcg/kg, além do que promoveu um efeito sedativo leve, mas nada que 

ultrapasse os limites fisiológicos para ser considerado bradicardia.  A escolha 

da dexmedetomidina na MPA, foi baseada em estudos anteriores, porém a 

dose empregada nesse estudo foi adequada devido aos efeitos de bradicardia 

observados no estudo piloto. 

Os valores elevados de FC, FR e PAS na avaliação pré-anestésica 

antes da aplicação da MPA provavelmente foram devido a ao estresse e 

ansiedade dos animais, em especial causa da interação com uma pessoa 

desconhecida em um ambiente estranho, que são fatores desencadeadores de 

mudanças comportamentais e fisiológicas intensas o que também foi 

observado por Silva (2015) em seus estudos. 

Como adjuvante na anestesia geral optou-se por associar a cetamina 

com a dexmedetomidina após a indução anestésica. Esta conduta baseou-se 

no objetivo de avaliar os efeitos do alfa-2-agonista associado a um anestésico 

dissociativo durante a anestesia com isofluorano, buscando-se, desta forma, 

outros estudos como Silva (2015); Lima et al. (2016) também tiveram como 

objetivo verificar se a cetamina é eficaz como protocolo de anestesia 

balanceada na modalidade anestesia parcial intravenosa para fornecimento de 

analgesia no período pós-operatório e  promover mínimos efeitos 

cardiorrespiratórios quando associado a alfa-2-agonistas (LIMA et al., 2014). 

 

Efeitos respiratórios 

Em relação aos efeitos respiratórios a frequência respiratória diminuiu 

em todos os grupos após a administração da MPA e permaneceram-se abaixo 

dos valores basais até o momento da sutura de pele, mantiveram-se dentro dos 

valores fisiológicos para a espécie, a partir da primeira hora do fim da cirurgia 

retomavam aos valores M0. Esta diminuição está de acordo com as 

observações de Ahmad et a., (2013) de que a dexmedetomidina induz a uma 

depressão dose-dependente da frequência respiratória, e esta redução pode 

ter ocorrido em função dos efeitos de relaxamento muscular promovido pelos 
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alfa-2-agonistas, associados à ação potencializador da cetamina, assim como 

aos efeitos sedativos dos fármacos (LIMA et al., 2014). 

Entretanto, no homem, utilizando a dexmedetomidina associada a 

cetamina, ou associada a fentanil e midazolan não houve depressão 

respiratória significativa em nenhum dos dois grupos (CHUN et a., 2016). 

Os valores M0 mantiveram-se altos, o que é considerado indicativo de 

estresse. Os animais chegaramm 30 minutos antes de quaisquer mensurações 

para se adaptarem ao ambiente, porém os valores foram altos em especial no 

grupo GD. A redução obtida neste estudo pode ter ocorrido em função dos 

efeitos relaxantes dos alfa-2-agonistas, que reduziram os níveis de estresse 

pela diminuição dos níveis de catecolaminas circulantes após a MPA 

concordando com Lima et al. (2014). No transcirúrgico foi observada depressão 

respiratória devido ao uso concomitante do agente inalatório (CLARKE, K.W; 

TRIM, C.M; HALL, L.W, 2014).  Após a M1hr os animais já não estavam sob 

efeito do isofluorano, outro agente que atua na depressão respiratória no 

transcirúrgico, já mantinham valores aceitáveis para a espécie. 

A SpO2 manteve-se dentro dos valores esperados para espécie em 

ambos os grupos apresentando bons níveis de oxigenação tecidual. A 

estabilidade da f corrobora os valores de SpO2 e descarta possíveis eventos 

hipoxêmicos durante a anestesia, corroborando com Otero et al. (2016) que 

apresentaram resultados semelhantes aos deste estudo, durante anestesia 

com isofluorano em cadelas, nos quais a infusão de dexmedetomidina não 

resultou em déficits nos níveis de SpO2 ou prejuízos para a função respiratória 

e em humanos, Hall et al. (2000) utilizando-se taxa de infusão de 

dexmedetomidina de 0,2 ou 0,6 mcg/kg durante anestesia intravenosa 

constatou valores de SpO2 acima de 95%. 

Quanto a ETCO2, apesar de não haver diferença significativa nos 

valores de concentração expirada de dióxido de carbono entre os grupos, os 

valores deste parâmetro em maior parte dos momentos do GD estiveram um 

pouco abaixo dos limites para a espécie, e no GDC a partir do MLO2 esse 

quadro de hiperventilação foi revertido. As variações da ETCO2 foram também 

relatadas por Hatschbach et al. (2005) que observou uma redução na produção 

de CO2 após a administração de 3 mcg/kg/h em infusão contínua de 

dexmedetomidina e também no grupo está dose associada a 2 mg/kg/h de 
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cetamina mostrando que isso acontece também com o uso de 

dexmedetomidina em diferentes tipos de doses e que um agente dissociativo 

não foi capaz de manter a ETC02 dentro da normalidade. Kitahara et al. (2013) 

também encontraram valores abaixo dos limites fisiológicos em grande parte do 

tempo após aplicação da dexmedetomidina (10 mcg/kg, IM) nos dois grupos 

estudados, no grupo controle, que utilizou apenas dexmedetomidina e infusão 

salina 0,9% e no grupo que utilizou infusão contínua de tiletamina-zolazepan.  

Não houve diferença significativa entra a presença ou não da cetamina 

nos valores de ISOI, o grupo GD obteve uma redução mais acentuada que o 

grupo GDC ao fim da cirurgia, demonstrando que a presença da cetamina não 

potencializou a dexdemetodinima quanto a redução de incremento de 

isofluorano. Tais resultados coadunam com um estudo em cadelas em que a 

dexmedetomidina e as associações usadas (cetamina, solução salina e 

atropina) não interferiram significativamente nesses parâmetros 

(HATSCHBACH et al., 2005)  e  outros em gatas, conduzido por Souza (2006)  

onde foi verificado que apenas o incremento de dexmedetomidina tanto via 

peridural quanto via intravenosa contínua foi o suficiente para reduzir a 

concentração expirada e inspirada de isofluorano. 

Os resultados do presente estudo demonstraram não haver diferença do 

grupo GDC comparado ao GD, ambos mantiveram valores de ISOE dentro dos 

valores esperados para a espécie, no momento da sutura de pele (MSP) e  

esses valores estavam abaixo do considerado normal para a espécie, pois a 

fração fornecida do isofluorano para o animal foi reduzida para melhor 

recuperação do animal. Gutierrez-Blanco et al. (2013) verificaram que a 

dexmedetomidina (DEX) em infusão contínua em cães com um bolus de 1 

mcg/kg seguido de uma taxa de infusão contínua de 3 mcg/kg diminuiu a fração 

expirada de isofluorano, como também ela associada a cetamina e lidocaína 

(GLDC), ao final da cirurgia estes valores estavam reduzidos. 

Gutierrez-Blanco. (2013) verificaram uma redução profunda em ISOI 

após utilizar lidocaína/dexmedetomidina/cetamina em infusão contínua em 

comparação aos grupos isolados com grupo com cetamina, lidocaína e 

dexmedetomidina. A associação dos três fármacos pode ser útil quando os 

opioides não estão disponíveis ou não podem ser utilizados. Pascoe (2015) 

comparou diferentes doses de dexmedetomidina em infusão contínua em cães 
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anestesiados com isofluorano e constatou-se que o grupo que utilizaram baixas 

doses de dexmedetomidina (0,5 mcg/kg em bolus seguida infusão contínua de 

0,5 mcg/kg/h) foi o melhor adjuvante em anestesia geral pelo fato de manter as 

variáveis respiratórias dentro do limite esperado para a espécie.  

Quanto ao volume minuto e ao volume corrente não foi observado 

diferença com a implementação cetamina na associação com a 

dexmedetomidina. Fato também observado por Hatschbach et al. (2005) que o 

uso da dexmedetomidina isolada na dose de 3 mcg/kg/h ou associada a 

cetamina na dose de 2 mg/kg não alteraram a quantidade de ar inspirado e 

expirado em um ciclo respiratório, reforçando que a dexmedetomidina promove 

um equilíbrio entre essas duas variáveis sem necessidade de 

complementação. 

 

Efeitos hemodinâmicos 

Pôde-se observar no estudo que houve uma leve redução na 

frequência cardíaca em ambos os grupos após a administração da MPA de 

dexmedetomidina, porém mantendo-se dentro dos valores normais para 

espécie. Resultados semelhantes foram observados por KITAHARA (2003) em 

cães e em leopardos (LIMA et al., 2016), esta bradicardia é comum e justificada 

devido ao efeito vagomiméticos e a ação simpatolítica, centralmente mediados 

pelo alfa-2-agonistas. Receptores do tipo alfa-2-adrenérgicos periféricos têm 

localização pré e pós-sináptica, sendo que a estimulação pré-sináptica inibe a 

liberação da noradrenalina. A redução ainda 10 minutos após aplicação do 

bolus intravenoso, também foi observada em seres humanos por Kallio et al. 

(1989) após a administração de bolus de dexmedetomidina nas doses variando 

de 12,5 à 75 mcg/kg promovem uma redução dose-dependente da frequência 

cardíaca. 

Apesar de não ter apresentado uma diferença significativa entre os 

grupos, a FC manteve-se superior no grupo GDC inclusive no período pós-

operatório. Esse efeito pode ser atribuído a estimulação simpática promovido 

pela cetamina, reduzindo o efeito de bradicardia da dexmedetomidina e 

contribuindo de maneira favorável para a manutenção deste parâmetro. 

Estudos semelhante foram realizados em cães por Kitahara (2003), em coelhos 

por Lima et al. (2014). Chun et al. (2016) recomendaram a utilização da 
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cetamina por via intravenosa contínua em associação com a dexmedetomidina 

para promover estabilidade hemodinâmica. 

Em humanos, foi observado bradicardia 0,03% dos pacientes que se 

submeteram ao procedimento transuretral, Kose et. (2012) utilizaram um grupo 

que receberam 1 mg/kg de cetamina/ 1 mcg/kg via intravenosa em bolus de 10 

minutos, seguido de uma taxa de infusão contínua de 0,2 mcg/kg/h 0,03% 

apresentaram bradicardia. 

No momento M10 um animal do grupo GDC apresentou bloqueio de 2º 

grau, justificada por ser uma característica dos alfa-2-agonistas devido a 

inibição dos tônus simpáticos ocasionados pela redução da liberação pré-

sináptica de noradrenalina, o que favorece a atividade do sistema nervoso 

parassimpático, via acetilcolina, fato apontado também por BRAGA (2012). O 

mesmo foi observado por Uilenreef et al. (2008) quando relataram a ocorrência 

de bloqueio atrioventricular de 2º grau em na dose de 3 mcg/kg/h em cadelas 

anestesiadas com isofluorano. O bloqueio atrioventricular de 1º grau foi 

encontrado somente em um animal durante todo o estudo de Otero et al. 

(2016), e tal achado deveu-se, possivelmente, a uma maior sensibilidade do 

paciente a associação dexmedetomidina-midazolan, visto que não foram 

encontradas alterações relevantes na avaliação eletrocardiográfica prévia. 

Não foram verificadas alterações na pressão arterial sistólica, diastólica 

e média após a utilização da dexmedetomidina isolada ou associada a 

cetamina. Esta estabilidade pressórica foi semelhante aos estudos realizados 

por Kitahara (2003). Justifica-se que a dexmedetomidina aumenta a pressão 

arterial sistêmica por ser um alfa-2-agonistas devido a estimulação pós-

sináptica induzindo a vasoconstrição (BALDO; NUNES, 2003; ACEVEDO-

ARCIQUE et al., 2014). 

Apesar de não observado nesse estudo, existem relatos, em cães por 

Ahmad et al (2013), demonstraram uma resposta bifásica da pressão arterial, 

com hipertensão inicial e declínio após a administração isolada 

dexmedetomidina (IM, 20 mcg/kg), entretanto no grupo que foi implementada a 

cetamina (10 mcg/kg, IM), mantiveram valores elevados de pressão arterial.  

Os autores justificaram este aumento da pressão arterial média (PAM) 

comparado ao grupo que recebeu apenas dexmedetomidina aos efeitos cardio-
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estimuladores da cetamina, induzindo a muitas vezes aumentos significativos 

na pressão arterial sistêmica  

 A administração intravenosa de dexmedetomidina promove aumento 

inicial da PAM, 5 a 10 minutos após sua administração, seguida de um 

decréscimo de aproximadamente 10 a 20% dos valores basais (BALDO; 

NUNES, 2003). Tal achado também foi constatado por Otero et al. (2016), 

observaram um aumento dos valores imediatamente após a administração de 

dexmedetomidina, sendo valores muito maiores do que associada ao grupo 

que continha midazolam. No momento final de avaliação, a PA denotou 

comportamento inverso, obtendo-se menores valores no grupo tratado só com 

o alfa-2 agonista.  Complementarmente Kose et al. (2012) afirmaram que a 

cetamina conseguiu prevenir a hipotensão que a dexmedetomidina venha 

causar. 

Vale ressaltar que nenhum dos protocolos resultaram em hipotensão 

ou hipertensão comparado aos valores basais de cada cadela, a qual poderia 

comprometer a perfusão tecidual. Sendo assim, a análise dos resultados 

permitiu inferir que a infusão contínua de dexmedetomidina associada ou não a 

cetamina e precedida de dexmedetomina 4 mcg/kg, IM, na MPA manteve a 

estabilidade da pressão arterial em todos os animais.  

 

Temperatura corporal 

A temperatura corpórea teve comportamento similar em ambos os 

grupos, apresentando valores considerados abaixo para a espécie a partir do 

momento M10 até o fim da cirurgia, MSP, apresentando comportamento 

progressivo da primeira até a terceira hora. Ahmad et al. (2013) justificaram 

essa redução da temperatura corpórea após o início dos efeitos em todos os 

grupos pode ser atribuída a uma possível diminuição da produção de calor por 

sedação e diminuição da atividade muscular. A ativação de receptores alfa-2-

agonisras pela dexmedetomidina no grupo GD também poderia ter contribuído 

para hipotermia. A hipotermia, comum nos pacientes submetidos à sedação ou 

anestesia, é provocada por receptores presentes no hipotálamo, deprimidos 

pelos agentes alfa-2 agonistas além da maior troca de calor, da diminuição da 

atividade muscular e do metabolismo (OTERO et al., 2016). No Grupo GDC 

uma depressão direta do centro termorregulador no hipotálamo pela cetamina 
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também pode ser responsável por esta redução de temperatura. Sabe-se que a 

hiportemia durante o procedimento cirúrgico podem ser decorrentes de outros 

fatores como: exposição ao ambiente cirúrgico refrigerado, abertura da 

cavidade abdominal e baixa temperatura dos fluidos e gases inalados (SOUSA, 

2006). 

Durante todos os momentos experimental as cadelas foram mantidas 

aquecidas por bolsas  de água morna, que por sua vez não foram eficazes para 

minimizar a perda de temperatura corporal por condução, considerando que o 

momento M3hr todos os animais já estavam com os valores de temperatura 

fisiológicos para a espécie, o uso de colchão térmico, poderia  suprimir a perda 

acentuada de calor. 

 

Grau de analgesia 

Neste estudo ficou evidenciado que não há quaisquer benefícios em 

relação a melhoria da analgesia pós-operatória com a presença da cetamina, 

não havendo diferença entre os grupos. Ambos apresentaram escores abaixo 

de 4 pontos, e sem ocorrência de analgesia resgate nas três horas de 

avaliação pós-operatória. A única diferença estatística observada foi entre os 

momentos do GD da primeira hora de recuperação para a terceira hora, 

quando comparado ao grupo GDC, entretanto clinicamente não é digno de 

nota. Logo, fica evidente que a dexmedetomidina em infusão contínua reduz a 

necessidade de uso de opioides nas primeiras 3 horas de pós-operatório. Em 

gatas, a administração de dexmedetomidina chegou a reduzir o consumo de 

opioides em até 57% dos animais, tanto em infusão contínua, quanto em bolus 

(SOUZA, 2007), e em humanos houve uma redução de até 50% do uso de 

morfina (VEN et al., 1999).  

O fato de a cetamina não ter incrementado como adjuvante ao protocolo 

utilizando a dexmedetomidina pode ser fundamentado nos estudos realizados 

por Silva (2015) , este autor ao empregar a cetamina no transoperatório na 

dose de 30 mcg/kg/h em cadelas submetidas a mastectomia unilateral 

observaram que ela foi eficaz como adjuvante no fornecimento de analgesia no 

período pós-operatório imediato, mas o principal benefício de seu uso 

provavelmente esteja relacionado com melhor recuperação e qualidade de vida 

no período pós-operatório tardio. Talvez um grupo ou mais dois grupos 
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utilizando doses acima de 40 mcg/kg/h no período transoperatório fosse uma 

opção para comparar se existe efeito analgésico preventivo maior quando se 

utiliza a cetamina associada a dexmedetomidina. Estudos mais recentes, 

comparando a dexmedetodimina associada a cetamina versus 

dexmedetomina/fentanil/midazolan também não houveram diferença quanto ao 

grau de analgesia empregando estas associações (CHUN et al., 2016). 

Os resultados obtidos corroboram com Uilenreef et al. (2008) onde 

obteve com a administração de dexmedetomidina em bolus e infusão contínua 

(5 mcg/kg e 1 mcg/kg/h, respectivamente) produziram resultados favoráveis 

assegurando uma anestesia adequada, sem registro de episódios de dor 

significativa no pós-operatório.   Hastsbach et al. (2005) defenderam que a 

cetamina quando associada à dexmedetomidina oferece uma analgesia maior, 

entretanto não é suficiente para neutralizar por completo os efeitos 

cataleptóides da cetamina, além de promover um aumento no período de 

latência e no período de recuperação, colocando em questão se é realmente 

válido esta associação. 

 Já Gutierrez-Blanco et al. (2015) afirmaram que a associação de 

lidocaína (100 mcg/kg/h) cetamina (40 mcg/kg/h), dexmedetomidina (3 

mcg/kg/h) em cadelas submetidas a OHE apresentaram escores de dor menor 

em relação a cada fármaco utilizado isoladamente quando avaliado por até 24 

horas após o fim da cirurgia, sendo que nenhum desses cães necessitou de 

analgesia resgate, enfatizando a importância da analgesia multimodal 

expicando o benefício de usar a associação de 

lidicaina/cetamina/dexmedetomidina no cenário clínico. O efeito aditivo entre 

esses vários agentes farmacológicos permite a administração de doses mais 

baixas de cada fármaco e, portanto, potencialmente diminuindo o risco de 

efeitos adversos. 

A escolha pela utilização da Escala de dor Composta de Glasgow foi 

baseada na sua sensibilidade e segurança para utilização em cães, uma 

pesquisa desenvolvida por Mitch; Hellyer (2002) comprovam isto. Não se pode 

afirmar qual o tipo de sensação o animal venha a ter, afinal eles não se 

comunicam pela fala ou escrita, mas eles podem reagir de forma diferente a 

esses efeitos do fármaco. Silva (2015) sugere uma forma de eliminar a dúvida 

se o comportamento adverso apresentado durante a infusão da cetamina seria 
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devido a infusão ou pelo comportamento comum do animal por si só, seria 

avaliar os animais antes do procedimento utilizando a mesma escala antes e 

depois de qualquer fármaco.  

Para a analgesia no pós-operatório mediato após as 3 horas de 

avaliação se o animal não manifestasse sinais dolorosos, optou-se pela 

administração de meloxicam (0,2 mg/kg) e cloridato de tramadol (4 mg/kg) em 

todos os animais. Desta forma, empregou-se a analgesia multimodal, que visa 

à associação de diferentes fármacos analgésicos, com diferentes mecanismos 

de ação para proporcionar um adequado controle da dor, com a mínima 

ocorrência de efeitos adversos. De acordo com Comasseto et al. (2007) a 

associação de AINES e opioides demonstram ter um importante papel no 

tratamento de dor pós-operatória, principalmente na presença de um processo 

inflamatório. 

 

Grau de relaxamento muscular 

Não houve diferença estatística quanto ao incremento da cetamina a 

dexmedetomidina, podendo ser explicado ao passo que a dexmedetomidina, 

presente em ambos os grupos é um fármaco que devido a sua característica 

produz relaxamento muscular de boa qualidade. Em gatas, Souza (2007), 

verificou que associado a lidocaína a dexmedetomidina, tanto por via peridural 

quanto via intravenosa, não houve diferença quanto ao grau de relaxamento 

muscular, que também corrobora com Pypendop (2015) sobre essa otimização 

da adição deste fármaco. Os agentes dissociativos quando utilizados 

isoladamente promovem pouco relaxamento quanto ao tônus muscular e 

podem causar rigidez muscular (CLARKE; TRIM; HALL,2014; MATEUS, 2016). 

Em onças, Lima et al. (2016) ao comparar dexmedetomidina/cetamina 

versus cetamina-midazolan verificaram que o grupo em que a dexmedetomina 

estava incluída induziu um maior grau de sedação e relaxamento muscular, 

reiterando a ideia de que a otimização deste parâmetro está associada ao uso 

da dexmedetomidina.  No sistema musculoesquelético, os efeitos 

miorrelaxantes dos alfa-2-agonistas aparentemente não são mediados na 

junção neuromuscular, mas sim centralmente, de maneira semelhante aos 

benzodiazepínicos (BALDO; NUNES, 2003). 



64 
 

O relaxamento muscular poderia ter alcançado níveis melhores se tivesse 

sido associado um benzodiapenícos, fato já comprovado por Ahmad et a. 

(2013) que observaram um relaxamento moderado quando a dexmedetomidina 

foi utilizada isolada, porém quando associada ao midazolan e cetamina 

alcançaram níveis ainda maiores de ausência de tônus muscular. Mais estudos 

associando benzodiapenícos ao protocolo seriam necessários para afirmar se 

associação destes fármacos com a cetamina seriam realmente vantajosos no 

incremento junto com este alfa-2-agonista para otimização de relaxamento 

muscular para cirurgias de abertura de cavidade abdominal. 

A associação da cetamina não foi capaz de reduzir o efeito de êmese nos 

animais do presente estudo, Souza (2007) verificou que 37% das gatas 

submetidas a infusão contínua de dexmedetomidina na dose de 4 mcg/kg 

apresentaram êmese.  

Estudos prévios mostraram que a dexmedetomidina reduziu o escore de 

sangramento intraoperatório (AYOGLU et al.,2008), melhorando a visibilidade 

do campo cirúrgico quando comparado ao sulfato de magnésio (AKKAYA, et 

al., 2014). No entanto, no presente estudo, apesar de não haver diferença 

significativa, clinicamente o grupo com a presença da cetamina houve menor 

incidência de sangramento, embora a perda sanguínea do grupo GD (62,5%) 

foi maior em relação ao GDC (25%), não foi o suficiente para que provocasse 

quaisquer complicações, mas suficiente para que alterasse o campo de visão 

cirúrgico. Lima et al. (2016), sugeriram que a dexmedetomidina quando 

associada a cetamina não causa hipertensão e possíveis complicações. 

Porém, mais estudos são necessários para comprovar este ponto, pois a 

determinação de sangramento comparativo entre os grupos foi realizada de 

maneira empírica. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A infusão de cetamina associada a dexmedetomidina não foi capaz de 

suprimir os efeitos adversos da dexmedetomidina quando utilizada isolada, e 

nem a potencializou quanto as variáveis cardiorrespiratórias, temperatura 

corpórea, grau de relaxamento e grau de analgesia. Mais estudos são 

necessários em doses diferentes associada a outras técnicas anestésicas em 

um tempo superior à 3 horas pós-cirúrgicas para verificar se há viabilidade 

nesta associação. 
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