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AVALIAÇÃO DA ROPIVACAÍNA ISOLADA OU ASSOCIADA À 

METADONA OU À MORFINA, PELA VIA EPIDURAL, EM 

CADELAS SUBMETIDAS À OVARIOHISTERECTOMIA E 

ANESTESIADAS COM ISOFLUORANO 
 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar os efeitos fisiológicos, sedativos e analgésicos da administração 

peridural de ropivacaína isolada ou associada à metadona ou à morfina, em cadelas 

anestesiadas com isofluorano e submetidas à ovariohisterectomia. Para tal, 24 cadelas 

foram pré-medicadas com acepromazina (0,05 mg/kg) e, decorridos 20 minutos, a 

anestesia foi induzida com propofol (5,2 ± 2,4 mg/kg) e mantida com isofluorano (FiO2 

= 1,0). A seguir formaram-se três grupos de igual número de acordo com protocolo 

peridural lombossacral instituído, constituindo-se o grupo GR, tratado com ropivacaína 

(2 mg/kg) e os grupos GRMETA e GRMORF que receberam tratamento similar acrescido 

de metadona (0,3 mg/kg) ou morfina (0,1 mg/kg), respectivamente. Após 30 minutos, 

procedeu-se a ovariohisterectomia pela linha alba. Foram avaliados os parâmetros 

fisiológicos (FC, f, PAS, PAD, PAM, SpO2, T°C e cardioscopia) no período 

transoperatório (M1 a M8). O grau de sedação e de analgesia foram avaliados durante 

seis horas pós-operatórias. Observaram-se ainda os efeitos da anestesia peridural (período 

de latência e hábil, ocorrência de micção e defecação). Os dados foram submetidos à 

ANOVA e comparados pelos testes de Tukey, Friedman, Dunn e Kruskal Wallis. Houve 

variação da PAS em M3 e M8; da PAD em M8 (GR>GRMETA>GRMORF) e da PAM 

em M3 (GR>GRMETA) e M8 (GR>GRMORF). A SpO2 mostrou diferença em M5 

(GRMETA>GRMORF). As associações epidurais de morfina ou metadona à ropivacaína 

foram consideradas seguras e eficazes, contudo tais opioides não incrementaram a 

qualidade analgésica pós-operatória e o tempo hábil da anestesia local, implicando na 

necessidade de monitoração da pressão arterial e estabelecimento de medidas para 

restauração desse parâmetro.  

 

Palavras-chave: analgesia, anestesia, cães, opioides, peridural 
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EVALUATION OF ROPIVACAINE ISOLATED OR ASSOCIATED 

WITH METHADONE OR MORPHINE BY THE EPIDURAL 

ROUTE IN FEMALE DOG SUBMITTED TO 

OVARIOHYSTERECTOMY AND ANESTHETIZED WITH 

ISOFLURANE 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the physiological, sedative and analgesic effects of 

epidural administration of ropivacaine alone or associated with methadone or morphine 

in female dog anesthetized with isoflurane and submitted to ovariohysterectomy. For this 

purpose, 24 bitches were premedicated with acepromazine (0.05 mg.kg-1) and after 20 

minutes the anesthesia was induced with propofol (5.2 ± 2.4 mg.kg-1) and maintained 

with isoflurane (FiO2 = 1,0). Subsequently, three groups of the same number were formed 

according to the established epidural protocol, consisting of the GR group treated with 

ropivacaine (2 mg.kg-1) and the GRMETA and GRMORF groups receiving identical 

treatment plus methadone (0.3 mg.kg-1) or morphine (0.1 mg.kg-1), respectively. After 30 

minutes, ovariohysterectomy was performed by the dawn. The physiological parameters 

(HR, f, SAP, DAP, MAP, SpO2, T °C and cardioscopy) were evaluated in the 

intraoperative period (M1 to M8). The degree of sedation and analgesia were evaluated 

during six hours postoperatively. The effects of epidural anesthesia (period of latency and 

skill, occurrence of urination and defecation) were also observed. The data were 

submitted to ANOVA and compared by the Tukey, Friedman, Dunn and Kruskal Wallis 

tests. There was variation of SAP in M3 and M8; of DAP in M8 

(GR>GRMETA>GRMORF) and MAP in M3 (GR>GRMETA) and M8 

(GR>GRMORF). SpO2 showed difference in M5 (GRMETA>GRMORF). Epidural 

combinations of morphine or methadone to ropivacaine were considered safe and 

effective; however, such opioids did not increase the postoperative analgesic quality and 

time of local anesthesia, implying the need for blood pressure monitoring and 

establishment of measures for restoration of this parameter. 

 

Key words: analgesia, anesthesia, dogs, opioids, epidural 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente utilização de técnicas de anestesia balanceada visa primordialmente à 

obtenção de protocolos mais seguros, destacando-se a associação de fármacos opioides 

com anestésicos locais, seja no período pré-operatório ou transoperatório, pelas diversas 

vias de aplicação, reduzindo-se, desta forma, o consumo dos anestésicos gerais e seus 

efeitos colaterais, com consequente incremento da segurança (ALBUQUERQUE  et al., 

2013). 

Técnicas anestésicas locais são consideradas rotineiras na prática médica e veterinária 

(SKARDA, 2002), evidenciando-se a anestesia epidural ou peridural, a qual proporciona, 

além de bloqueio anestésico e relaxamento muscular durante o procedimento cirúrgico, 

analgesia pós-cirúrgica e aprimoramento da qualidade da recuperação. Por tratar-se de 

técnica simples e de baixo custo, profissionais treinados podem executá-la promovendo-

se a administração de fármacos isolados ou em associações (CARVALHO; LUNA, 2007). 

Por essa via, o uso clássico de anestésicos locais isolados possui baixa seletividade ao 

produzir tanto bloqueio sensitivo quanto motor (HERPEGER, 1998), fato que tem 

justificado a inclusão de opioides para o controle segmentar da dor operatória 

(VALADÃO et al., 2002). Alguns autores têm reportado associações extradurais seguras 

entre ropivacaína e opioides, com estabilidade respiratória e do equilíbrio ácido-base, 

relatando-se, porém, efeitos adversos transitórios (ALBUQUERQUE et al., 2013; SILVA 

et al., 2008), como bradicardia, hipotermia e a síndrome de Schiff-Sherrington. 

Embora represente linha de pesquisa em clara ascensão, a literatura carece de informações 

precisas sobre os possíveis efeitos da inclusão de opioides potentes em protocolos de 

anestesia peridural, no que se refere às repercussões cardiorrespiratórias, qualidade da 

analgesia e da recuperação. Desta forma, objetivou-se com a realização deste estudo 

avaliar a ação da ropivacaína, isolada ou associada à morfina ou à metadona sobre 

parâmetros fisiológicos, grau de analgesia e qualidade da recuperação anestésica, em 

cadelas submetidas à OSH e anestesiadas com isofluorano. 
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                                     2. OBJETIVO 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os possíveis efeitos fisiológicos e sobre a qualidade da recuperação, bem como a 

eficácia analgésica da administração peridural de ropivacaína isolada ou associada à 

metadona ou à morfina, em cadelas anestesiadas com isofluorano e submetidas à 

ovariohisterectomia (OH). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar em cadelas anestesiadas com isofluorano e submetidas à OH: 

 Os possíveis efeitos transoperatórios da aplicação peridural de 

ropivacaína, ropivacaína e morfina ou ropivacaína e metadona sobre as 

variáveis fisiológicas (frequência cardíaca; frequência respiratória; 

saturação de oxigênio da hemoglobina; pressões arteriais sistólica, 

diastólica e média e temperatura corpórea). 

 O período de latência, o período hábil e a ocorrência de micção e defecação 

relativas à aplicação peridural de ropivacaína isolada ou associada à 

morfina ou à metadona. 

 O grau de sedação pós-operatório proporcionado pela aplicação peridural 

de ropivacaína isolada ou associada à morfina ou à metadona. 

 O grau de analgesia pós-operatório proporcionado pela aplicação peridural 

de ropivacaína isolada ou associada à morfina ou à metadona. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Anestesia peridural 

 

A anestesia peridural é uma alternativa à anestesia geral com anestésicos inalatórios ou 

injetáveis, todavia a combinação de ambas as técnicas seja mais comum e permita a 

subtração de doses de depressores centrais (VALADÃO et al., 2002; VALVERDE, 2008). 

Alguns autores referem à administração peridural de anestésicos locais como técnica 

anestésica única ou associada a protocolos de anestesia geral, objetivando-se 

primordialmente a potencialização anestésica e a diminuição de efeitos colaterais 

relacionados à anestesia (PARK et al., 2001; VALADÃO et al., 2002; SILVA et al., 2016).  

A vantagem da administração de certos fármacos pela via extradural reside na 

proximidade desses com o local de ação, seja em receptores da medula espinhal ou dos 

nervos que partem de si. Os fármacos ligados diretamente a seus receptores são 

potencializados, produzindo analgesia mais profunda, o que implica em redução 

considerável das doses administradas sistemicamente, com diminuição ou até mesmo 

eliminação dos efeitos adversos ou da toxicidade. Por essa via, a duração da analgesia 

pode ainda ser mais prolongada, visto que o fármaco depende de fluxo sanguíneo lento 

para ser removido do local de ação e entregue à circulação (TORSKE; DYSON, 2000). 

O conhecimento de grande variedade de fármacos, passíveis de administração epidural, 

tem se refletido em forma eficaz de proporcionar analgesia para numerosas condições em 

pacientes veterinários (VALVERDE, 2008). Adicionalmente, tem-se observado diversas 

vantagens relativas ao uso de associações farmacológicas por essa via, em pacientes 

humanos e animais, destacando-se as interações de anestésicos locais com agentes 

dissociativos, alfa-2 agonistas e opioides (BIGHAM et al., 2010; DEROSSI et al., 2010; 

KAMAL; TALAAT, 2014). 

Em particular, a administração epidural de opioides minimiza o trajeto e as barreiras 

fisiológicas que deveriam ser percorridas por essas substâncias, quando administradas por 

via parenteral, para alcançar os receptores espinhais. Logo, as doses são reduzidas e 

consequentemente a possibilidade de complicações é menor (VALADÃO et al., 2002). 
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O uso extradural de opioides lipofílicos promove analgesia de início rápido, devido à 

rápida absorção vascular pelo espaço epidural, levando a efeitos semelhantes às 

administrações sistêmicas, inclusive analgesia supraespinhal, como resultado de 

concentrações plasmáticas similares. Os opioides altamente lipofílicos são 

exemplificados pelo fentanil e sufentanil; os opioides lipofílicos intermediários incluem 

butorfanol, oximorfina, hidromorfina, buprenorfina e metadona e por fim, os opioides 

com baixa lipofilicidade (hidrofílicos) são representados pela morfina (VALVERDE, 

2008).  

De acordo com Moraca e colaboradores (2003) a combinação de opioides peridurais e 

anestésicos locais oferece ação sinérgica, proporciona analgesia superior e pode promover 

menos toxicidade do que qualquer das classes utilizadas isoladamente. Os efeitos da 

analgesia peridural na resposta ao estresse cirúrgico, complicações tromboembólicas, 

função imunológica, função respiratória e sistema cardiovascular podem resultar em 

melhorias objetivas dos resultados em pacientes cirúrgicos.   

 

3.2 Ropivacaína 

 

Para realização da técnica peridural em pequenos animais, além do uso de anestésicos 

locais consagrados como a lidocaína e a bupivacaína, a ropivacaína tem se destacado por 

apresentar potência anestésica similar a esta última, contudo, com menor cardiotoxicidade 

e maior diferenciação entre os efeitos sensoriais e motores (KLANT, 2003; KUTHIALA; 

CHAUDHARY, 2011). 

A ropivacaína (N-propil pipecolil xilidida) foi sintetizada em 1957, apresentando-se 

como anestésico local pertencente à família das amino-amidas com período de ação longo 

(180 minutos a 480 minutos), pKa de 8,1 e período de latência semelhante ao da 

bupivacaína, em torno de 20 minutos. Esse fármaco é composto apenas pelo isômero 

óptico levogiro S (-), o qual se liga fracamente ao canal de sódio e é dissociado mais 

rapidamente, justificando assim, sua menor cardiotoxicidade (CÔRTES et al., 2003). 

Diferentemente, a bupivacaína é representada por mistura racêmica dos isômeros ópticos 

dextrogiro R (+) e levogiro S (-) (McLURE; RUBIN, 2005; LEONE et al., 2008). 
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Feldman e Covino (1988) observaram latência de sete minutos para ausência de tônus 

postural em cães, após injeção peridural de ropivacaína. Da mesma forma, Côrtes et al., 

(2003) encontraram latência semelhante (6,7 ± 1,1 minutos) ao utilizarem ropivacaína 

associada ao fentanil, pela via peridural, para realização de cesarianas em mulheres. 

Estudos têm demonstrado benefícios na associação de anestésicos locais com opioides 

pela via peridural (BIGHAM et al., 2010; MORACA et al., 2003). A associação 

extradural de ropivacaína e butorfanol em cadelas permitiu a realização de cirurgias de 

ovariohisterectomia em 75% dos animais, com sedação pronunciada e sem necessidade 

de anestesia geral. Contudo, o mesmo não ocorreu quando os opioides utilizados foram a 

morfina ou tramadol (ALBUQUERQUE, 2008). 

A avaliação comparativa das associações ropivacaína-dexmedetomidina e ropivacaína- 

tramadol, administradas por via peridural caudal em crianças submetidas a cirurgias infra-

musculares, não demonstrou diferenças significativas na incidência de alterações 

hemodinâmicas ou efeitos colaterais, no entanto, a associação com o alfa-2 agonista 

proporcionou maior duração da analgesia e redução do requisito de analgésico de resgate 

no pós-operatório em comparação àquela com tramadol (GUPTA; SHARMA, 2017). 

 

3.3 Morfina 

 

Com o advento da analgesia multimodal, fármacos opioides são utilizados com 

frequência, seja no período pré, trans ou pós-operatório, tendo por objetivo principal 

promover analgesia, bem como reduzir o consumo do anestésico geral e ofertar maior 

conforto aos pacientes (SOUZA et al., 2004). Tais fármacos ligam-se reversivelmente a 

receptores específicos no SNC e na medula espinhal (pré e pós-sinápticos), alterando a 

nocicepção e a percepção da dor (FANTONI; CORTOPASSI, 2010). 

 

Obtida da cápsula da semente da papoula, a morfina é um alcaloide natural utilizado para 

o tratamento da dor moderada a severa (GOZZANI, 1994), atuando como agonista mu 

(µ) puro e também em receptores kappa (ĸ) e delta (δ). A via metabólica primária envolve 

a conjugação com o ácido glucurônico formando dois metabólitos principais, morfina-6-

glucuronida e morfina-3-glucuronida, sendo o primeiro, possuidor de atividade 
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analgésica. Tais metabólitos são eliminados via filtração glomerular (FANTONI; 

GAROFALO, 2012). Seu período de latência é de cerca de 20 a 60 minutos e a duração 

do efeito é de 16 a 24 horas, quando administrada por via peridural (JONES, 2001). A 

dose de 0,1 mg⁄kg de morfina é recomendada tanto para o cão quanto para o gato, sendo 

dez vezes menor que a utilizada por via sistêmica, reduzindo assim o aparecimento de 

efeitos colaterais de forma significativa (OTERO, 2009). 

A associação da morfina com anestésicos locais, agonistas alfa-2 ou com cetamina, pela 

via peridural, pode aumentar a duração e a eficácia analgésica. Tais associações, diante 

da atuação dos fármacos em diferentes locais e receptores, são alternativas que 

minimizam os efeitos colaterais muitas vezes observados com o uso isolado da morfina e 

contribuem para melhorar a recuperação do paciente no período pós-operatório 

(VALADÃO, 2002). 

Segundo Troncy et al., (2002), a combinação de morfina (0,1 mg/kg) e bupivacaína (0,6 

a 2,0 mg/kg) pela via peridural, em cães e gatos submetidos a cirurgias diversas, mostrou-

se mais eficiente no controle da dor pós-operatória do que a morfina administrada 

isoladamente. Em contrapartida, a comparação do uso da bupivacaína (1,0 mg/kg) isolada 

ou combinada à morfina (0,1 mg/kg) ou dexmedetomidina (4 g/kg), em cães submetidos 

a cirurgias ortopédicas pélvicas, demonstrou efeitos analgésicos e sedativos similares 

relativos aos protocolos, salientando-se apenas um menor tempo para recuperação da 

função motora no grupo tratado com o alfa-2 agonista (O; SMITH, 2013). 

Em comparação às outras vias de administração analgésica, a avaliação dos efeitos 

analgésicos pós-operatórios da administração epidural de morfina comparada ao uso do 

patch transdermal de fentanil, em cães submetidos à ovariohisterectomia, demonstrou 

melhor analgesia com poucos efeitos adversos com a associação extradural (PEKCAN; 

KOC, 2010).  

 

3.4 Metadona 

 

A metadona é um agonista opioide sintético, da classe das difenilpropilaminas, com poder 

analgésico similar ao da morfina, embora sua estrutura química seja muito distinta. Foi 
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introduzida no mercado na década de 60, popularizando-se na prevenção de síndrome da 

abstinência produzida pala interrupção abrupta da administração contínua de opioides, 

principalmente em pacientes viciados em heroína (LAVINAS, 2004). 

Em relação ao mecanismo de ação, a metadona se diferencia dos demais opioides, visto 

que além de atuar como agonista de receptores (µ), apresenta dois mecanismos 

analgésicos por vias alternativas à opioidérgica, apresentando-se como antagonista de 

receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) e inibidora da recaptação de monoaminas, 

denotando, desta forma, ação analgésica perioperatória, bem como nos casos de dor 

crônica e neuropática (BROWN et al., 2004; CALLAHAN et al., 2004), mostrando-se 

segura pelas vias endovenosa ou peridural, com poucos efeitos secundários 

(PARRAMON et al., 2003). Por essa última via, sua ação analgésica pode variar de 8 a 

12 horas (CAMPAGNOL, 2011). 

A metadona induz depressão respiratória dose-dependente e de maior magnitude que a 

morfina. Segundo Maiante e colaboradores (2008) o uso da metadona está associado à 

redução da frequência e do índice cardíacos e elevação da pressão arterial média. Já 

Bosmans et al. (2011) relatam diminuição da frequência cardíaca, sem interferência sobre 

pressão venosa central, débito cardíaco e pressão arterial sistólica. 

No que se refere ao uso em animais, Monteiro e colaboradores (2009) relataram as 

propriedades sedativas da metadona em cães, quando associada à acepromazina, 

mostrando-se mais efetiva que outros opioides como morfina, butorfanol e tramadol. Já 

Credie e colaboradores (2010) comprovaram seus efeitos potencializadores ao 

constatarem redução da concentração alveolar mínima (CAM) do isofluorano em até 48% 

dos cães avaliados, após o uso da metadona. 

Apesar de a literatura considerar a duração analgésica da metadona de duas a seis horas 

(WAGNER, 2002), com duração de sete horas via epidural (VALVERDE, 2008), ainda 

há poucos estudos consistentes referentes a esse período na espécie canina. Leibetseder 

et al. (2006) relataram que na dose intravenosa de 0,3 mg/kg a metadona possui efeito 

analgésico de 6,2 ± 1,6 horas em cães submetidos à cirurgia ortopédica, sendo esse tempo 

ainda maior no grupo que recebeu esse fármaco pela via epidural. De um modo geral, a 

literatura refere variação da dose clínica para cães entre 0,3 a 1 mg⁄kg (MURRELL, 

2011). Efeitos como constipação, prurido, náusea e hiporexia podem ser encontrados em 
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pacientes tratados com opioides, entretanto, segundo De Conno e colaboradores (1996), 

a metadona parece causar pouca tolerância aos seus efeitos analgésicos e menor 

frequência de constipação, quando comparada a outros fármacos da mesma classe. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Considerações éticas 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Escola de 

Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia sob protocolo de n° 47/2016. 

 

4.2 Animais e formação dos grupos experimentais 

 

Foram utilizadas 24 cadelas, provenientes da rotina cirúrgica do Hospital Veterinário 

Renato R. de Medeiros Neto da Universidade Federal da Bahia, Salvador – BA, com 

idade entre seis meses e três anos, e peso médio de 10,2 ± 4,9 kg, consideradas hígidas 

após exames físico e complementares dentre os quais hemograma, dosagens séricas de 

ureia, creatinina e das enzimas alanino aminotransferase (ALT), aspartato 

aminotransferase (AST) e fosfatase alcalina (FA).  

Previamente ao procedimento anestésico, as cadelas foram submetidas a jejum hídrico e 

alimentar de duas e doze horas, respectivamente. Os animais foram distribuídos 

aleatoriamente em três grupos experimentais, de oito fêmeas cada, de acordo com o 

protocolo peridural avaliado, sendo assim denominados: 

  Grupo GR: tratado com ropivacaína (Ropi 0,75% - Cristália®) (0,75%) na dose 

de 2 mg/kg;   

  Grupo GRMETA: tratado com ropivacaína (0,75%) na dose de 2 mg/kg acrescido 

de metadona (Mytedom - Cristália®) na dose de 0,3 mg/kg;  

  Grupo GRMORF: tratado com ropivacaína (0,75%) na dose de 2 mg/kg acrescido 

de morfina (Dimorf - Cristália®) na dose de 0,1 mg/kg; 
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Nos três grupos, quando necessário, o volume a ser administrado foi completado com 

solução de NaCl a 0,9% perfazendo-se um volume final de 0,3 mL/kg para todos os 

animais.  

 

4.3 Protocolo Experimental 

 

No ato da admissão hospitalar, foram realizadas tricotomias das regiões abdominal, 

lombossacral e sobre a veia cefálica, a qual foi canulada para administração de solução 

de Ringer lactato (Solução de Ringer Lactato, HalexIstar) na taxa de 10 ml/kg/h. A 

acepromazina (Apromazin 1%®, Syntec do Brasil Ltda., Cotia, SP, Brasil) foi usada como 

medicação pre-anestésica (MPA) na dose de 0,05 mg/kg, pela via intravenosa (IV). 

Decorridos 20 minutos, procedeu-se a indução anestésica com propofol (Diprivan®, 

Zeneca do Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil) em dose suficiente para intubação 

orotraqueal (5,2 ± 2,4 mg/kg) com sonda de Magill de diâmetro adequado ao porte da 

paciente. Em seguida, iniciou-se a oferta de isofluorano (Isoforine®, Cristália, Itapira, SP, 

Brasil) com fração inspirada de oxigênio a 100% (FiO2 = 1,0), mantendo-se o paciente 

em plano anestésico leve a julgar pelo globo ocular centralizado, e presença dos reflexos 

palpebrais (COMASSETTO et al., 2015).  

Ato contínuo, o animal foi posicionado em decúbito esternal, com os membros pélvicos 

estendidos cranialmente e, após antissepsia com solução alcoólica de clorexidine a 0,2%, 

uma agulha de Tuohy (Procare®, Lamedid), apropriada ao porte da cadela, foi introduzida 

no espaço intervertebral lombossacral (L7-S1), com o bisel direcionado cranialmente. O 

correto posicionamento peridural da agulha foi confirmado pelo teste da aspiração de uma 

gota da solução anestésica correspondente ao grupo avaliado, previamente posicionada 

no canhão da agulha, ou pela ausência de resistência à aplicação do(s) medicamento(s) 

(Figura 1). O período de latência foi avaliado pela observação do relaxamento do esfíncter 

anal e da cauda, e pela perda do reflexo interdigital aferido por meio do pinçamento com 

pinça hemostática tipo Kelly. 

Decorridos 30 minutos da aplicação peridural, as cadelas foram posicionadas em decúbito 

dorsal, sobre colchão térmico ativo, ajustando-se a oferta de isofluorano em concentração 

suficiente para inibir resposta a estímulo álgico, considerando-se como plano anestésico 
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adequado: globo ocular rotacionado, ausência de reflexo palpebral lateral e ausência ou 

presença diminuída de reflexo palpebral medial (COMASSETTO et al., 2015). 

Sequencialmente, procedeu-se a ovariohisterectomia pela linha alba, estabelecendo-se 

para tal um tempo médio cirúrgico de 30 minutos. Ao longo do ensaio experimental, todos 

os avaliadores de variáveis foram cegos para os protocolos testados. 

Figura 1 -  Aplicação peridural lombossacral (L7-S1) de ropivacaína, por meio de agulha 

de Tuohy, em cadela anestesiada com isofluorano.  
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4.4 Avaliação das variáveis fisiológicas 

 

4.4.1 Frequência Cardíaca (FC)  

 

Os valores foram obtidos em batimentos por minutos (bpm) e aferidos por meio de 

monitor multiparamétrico (Monitor Vita 400®, AlfaMed), após posicionamento dos 

eletrodos pré-cordiais e de membros. 

 

4.4.2   Pressões Arteriais Sistólica (PAS) e Diastólica (PAD)  

 

A determinação dessas variáveis, em mmHg, foi realizada por meio de monitor 

oscilométrico veterinário (DL110 - DeltaMap®), cujo manguito (de largura 

correspondente a 40% da circunferência do membro) foi acoplado sobre o terço proximal 

da região radio-ulnar do membro torácico esquerdo. 

 

4.4.3  Pressão Arterial Média (PAM) 

Obtida indiretamente por meio de cálculo matemático, após aferição das pressões arteriais 

sistólica e diastólica, obedecendo a equação abaixo: 

 

PAM = PAD + (PAS -PAD) 

                     3 

 

Onde: PAM = Pressão Arterial Média; PAS = Pressão Arterial Sistólica; PAD = Pressão 

Arterial Diastólica (Fonte: NORA; GROBOCOPATEL, 1996). 

 

4.4.4 Frequência respiratória (f) 

 

A variável foi registrada em movimentos por minuto (mpm) e aferida em monitor 

multiparamétrico (Monitor Vita 400®, AlfaMed) por variação de bioimpedância, após 

posicionamento dos eletrodos pré-cordiais e de membros.  
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4.4.5   Saturação de oxihemoglobina (SpO2) 

 

Os valores foram obtidos, em porcentagem, por leitura direta em monitor 

multiparamétrico (Monitor Vita 400® - AlfaMed), sendo o emissor/sensor adaptado à 

língua do animal. 

 

4.4.6   Temperatura Corporal (T°C) 

 

As mensurações, em graus Celsius, foram obtidas por meio de termômetro digital ou de 

monitor multiparamétrico (Monitor Vita 400® - AlfaMed), após posicionamento do 

sensor na ampola retal das cadelas. 

 

Os momentos da avaliação das variáveis fisiológicas foram: antes da MPA (M0); quinze 

minutos após a MPA (M1); quinze minutos após a aplicação peridural (M2); trinta 

minutos após a aplicação peridural (M3); após o pinçamento do pedículo ovariano direito 

(M4); após pinçamento do pedículo ovariano esquerdo (M5); após pinçamento e ligadura 

do coto uterino (M6); após o início da sutura da cavidade abdominal (M7) e ao final da 

sutura de pele (M8). 

 

4.5 Consumo de halogenado  

     

Foi registrado o consumo de isofluorano, em mL/kg, de cada animal, ao término da 

anestesia inalatória.  

 

 

4.6 Avaliação dos efeitos da anestesia peridural 

 

Foram avaliados, após a aplicação peridural: 

 

 Período de latência: considerado o tempo decorrido entre a aplicação peridural e 

a ocorrência de: relaxamento do esfíncter anal, relaxamento da cauda e perda do 
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reflexo interdigital dos membros pélvicos com auxílio de pinça kelly posicionada 

na primeira cremalheira 

 

 Micção ou defecação: foi observada a ocorrência de micção ou defecação 

espontânea imediatamente após a aplicação da injeção peridural.  

 

 Período hábil: correspondente à duração de efeito da anestesia peridural, 

considerado entre o período de latência e retorno do animal à posição quadrupedal 

com deambulação normal, bem como e os tempos de duração do relaxamento do 

esfíncter anal, relaxamento da cauda e da perda do reflexo interdigital. 

 

4.7 Determinação do grau de sedação pós-operatória 

 

O grau de sedação foi avaliado utilizando-se os seguintes escores: 0: animal alerta, 

respondendo prontamente aos estímulos externos; 1: animal levemente sedado – estado 

de relaxamento, calma e sonolência; 2: animal moderadamente sedado – estado de 

relaxamento e sonolência mais profundos, respondendo com dificuldade aos estímulos 

externos; 3: animal profundamente sedado (hipnose) – alheio ao ambiente, mas podendo 

responder lentamente aos estímulos externos (MAIA, 2006). 

Para tal, foram considerados os seguintes momentos pós-operatórios: MP0 –   

imediatamente após a extubação; MP1 – 60 minutos após o término da cirurgia; MP2 – 

120 minutos após o término da cirurgia; MP4 – 240 minutos após o término cirúrgico e 

MP6 – 360 minutos após o término cirúrgico. 

 

4.8 Determinação da analgesia pós-operatória 

 

A analgesia foi avaliada segundo escala de dor numérica descrita por Canôa et al., (2013), 

utilizando-se de variáveis objetivas (paramétricas) e subjetivas (não paramétricas) com 

base nas descrições de diversos autores (STOBIE et al., 1995; BUBACK et al., 1996; 

PIBAROT et al., 1997; BRONDANI et al., 2004), atribuindo-se escores de 0 até 3 em 



16 
 

cada variável, totalizando-se, ao final, entre 0 e 14 pontos (Quadro 1). Nessa somatória, 

valores compreendidos entre 0 e 5 foram interpretados como boa analgesia, entre 6 e 10, 

discreta analgesia e acima de 10, nenhuma ou mínima analgesia.  

Os momentos considerados para avaliação da analgesia pós-operatória foram 

concomitantes àqueles descritos para o grau de sedação. 

Todos os animais para os quais a somatória do escore foi igual ou superior a seis pontos 

receberam analgesia complementar (resgate) com tramadol (Tramadol - Cristália®) (2,0 

mg/kg IV). 

Decorridas seis horas após o término do procedimento cirúrgico, foi administrado 2,0 

mg/kg de tramadol, pela via intramuscular (IM), nas cadelas que não haviam recebido 

analgesia complementar.  

Todas as fêmeas receberam meloxicam (Maxicam - Ourofino®) (0,2 mg/kg, via SC) e 

enrofloxacina (Chemtril - Chemtec®) (5,0 mg/kg, via SC) antes da alta hospitalar. Para os 

dias posteriores foram adicionalmente prescritos enrofloxacina (5,0 mg/kg, a cada 12 

horas por 10 dias), meloxicam (0,2 mg/kg, a cada 24 horas por 3 dias) e tramadol (2,0 

mg.kg, a cada 8 horas por 3 dias). 
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Quadro 1- Critérios utilizados para avaliação do grau de analgesia 

PARÂMETRO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

 </= 10% maior que o valor pré-operatório 0 

FC, f, PAS 11 a 30% maior que o valor pré-operatório 1 

 31 a 50% maior que o valor pré-operatório 2 

 50% maior que o valor pré-operatório 3 

 Normal 0 

Salivação Acima do normal 1 

 Normal 0 

Pupilas Dilatadas               1 

 Sem vocalização 0 

Vocalização Vocalização presente e controlada sem medicação 1 

 Vocalização presente não controlada 2 

 Adormecido ou calmo 0 

 Leve agitação 1 

Agitação Moderada agitação 2 

 Severa agitação 3 

 

Postura 

Decúbito esternal ou movendo-se com tranquilidade 0 

Defendendo ou protegendo a área afetada, incluindo 

posição fetal, ou decúbito esternal 

 

1 

 Sem resposta 0 

Resposta à manipulação Resposta mínima, tenta esquivar-se 1 

     da ferida cirúrgica Vira cabeça em direção à ferida cirúrgica, leve 

vocalização 

 

2 

 Vira cabeça com intenção de morder, severa 

vocalização 

 

3 

 

 

4.9 Análise estatística 

 

Inicialmente os dados foram submetidos a teste de Kolmogorov-Smimov para verificação 

da normalidade de distribuição e homogeneidade das amostras. Os valores das variáveis 

fisiológicas e do grau de sedação foram analisados utilizando-se o teste de Friedman 

seguido do teste de Dunn para comparações múltiplas. As variáveis tempo de recuperação 

anestésica, tempo de latência e peso foram submetidas à análise de variância e as médias 

foram comparadas por meio do teste de Tukey. Os valores das variáveis micção e 

defecção foram analisados utilizando-se o teste exato de Fisher. Em todos os casos, valor 

de p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. As análises foram realizadas 

utilizando o software Prism 5.0 (GraphPad, San Diego, CA, EUA). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Frequência Cardíaca (FC) 

Não foram constatadas diferenças entre grupos avaliados (p=0,081). Na avaliação dentro 

de cada grupo, o GRMORF, a partir de M6 (p=0,014) e o GRMETA em M3 e M5 

(p=0,032), tiverem diminuição das médias iniciais em relação ao M1. 

 

Tabela 1 – Valores médios ( ) e desvios-padrão (±σ) da FC (bpm) em cadelas tratadas 

com ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) ou 

metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. 

Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 

 MOMENTOS 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 p-

value 

GR 108±14 93±11 94±7,0 103±11 98±9,2 95±11 96±17 95±17 0,191 

GRMORF 121±33a 99±11ab 93±8,2ab 110±16a 99±11ab 96±10b 95±12b 93±9,2b 0,014 

GRMETA 108±19a 85±14ab 85±12b 96±11ab 100±11b 88±8,1ab 88±5,0ab 92±14ab 0,032 

p-value 0,433 0,081 0,109 0,118 0,860 0,198 0,436 0,886 
 

Obs: Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas linhas, demonstram diferença estatística 

significativa entre momentos (p<0,05).  

 

Figura 2 –  Variação da FC (bpm) em cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou 

associada à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, 

sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 

 
m o m e n to s

F
C

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8

0

5 0

1 0 0

1 5 0

GR

G R M O R F

G R M E T A



19 
 

5.2 Pressão arterial sistólica (PAS) 

Foram constatadas diferenças entre grupos em M3 (p=0,0058) e M8 (p=0,0231), em que 

as médias do GR foram maiores que as do GRMETA e do GRMORF, respectivamente. 

Ao longo do tempo, houve redução das médias iniciais em relação ao M1 para o 

GRMETA (p=0,0024) e GRMORF (p<0,0001), exceto em M4.  

Tabela 2 -  Valores médios ( ) e desvios-padrão (±σ) PAS (mmHg) em cadelas tratadas 

com ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) ou 

metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. 

Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 

 MOMENTOS 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 p-value 

GR 116±10  93±20  93±6,1A 97±21  107±24  96±21  87±21  97±14A  0,0640 

GRMORF 122±15ª 82±5,7b 82±13ABb 100±15ª 88±5,7b 82±15b 82±18b 81±11Bb  0,0001 

GRMETA 126±16ª 84±13b 73±14Bb 96±18ab 95±25b 85±22b 75±10b 86±7,3ABb  0,0024 

p-value 0,3779 0,2834 0,0058 0,8775 0,2016 0,3368 0,4015 0,0231 
 

Obs: Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram diferença estatística 

significativa entre grupos (p<0,05). Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas linhas, 

demonstram diferença estatística significativa entre momentos (p<0,05).  

Figura 3 -  Variação da PAS (mmHg) em cadelas tratadas com ropivacaína isolada 

(GR) ou associada à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela 

via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 
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5.3 Pressão arterial diastólica (PAD) 

Foram constatadas diferenças entre grupos em M8 (p=0,0063), com médias do GR 

maiores que as do GRMORF. Ao longo do tempo, houve redução das médias em relação 

a M1 para GR (p=0,0202), GRMETA (p=0,0023) e GRMORF (p<0,0001).  

Tabela 3 – Valores médios ( ) e desvios-padrão (±σ) da PAD (mmHg) em cadelas 

tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) 

ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. 

Salvador, Bahia, Brasil, 2017.  

 MOMENTOS 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 p-value 

GR 85±13a 56±16b 59±12b 62±20ab 70±22ab 59±17ab 55±17b 64±14Ab  0,0202 

GRMORF 80±17a 42±9,2b  47±13b  63±15ab  59±18ab 43±14b  45±15b  39±3,9Bb  0,0001 

GRMETA 88±17a 48±13b 42±20b 54±14b 60±20ab  51±18ab 39±4,0b 50±7,9ABb  0,0023 

p-value 0,5459 0,7720 0,1242 0,5129 0,4737 0,1706 0,0777 0,0063 
 

Obs: Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram diferença estatística 

significativa entre grupos (p<0,05). Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas linhas, 

demonstram diferença estatística significativa entre momentos (p<0,05).  

 

Figura 4 – Variação da PAD (mmHg) em cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) 

ou associada à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via 

epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 
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5.4 Pressão arterial média (PAM) 

Observaram-se diferenças entre grupos em M3 (p=0,006) em que as médias do GR foram 

maiores que as do GRMETA e em M8 (p=0,0306) no qual as médias do GR foram 

maiores que as do GRMORF. Ao longo do tempo, houve redução das médias em relação 

a M1 para todos os grupos.  

Tabela 4 – Valores médios ( ) e desvios-padrão (±σ) da PAM (mmHg) em cadelas 

tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) 

ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. 

Salvador, Bahia, Brasil, 2017.  

 MOMENTOS 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 p-value 

GR 96±16a 68±16b  73±8,9Ab 75±19ab  83±24ab  73±19ab  67±19ab  76±13Aab     0,0405 

GRMORF 92±15ª 55±11ab  59±10ABab 77±17ab 69±18ab 56±1b 58±11b 56±14Bab     0,0001 

GRMETA 99±20a 59±14b  47±13Bb 66±14ab 70±20ab 61±18b 51±6,0b  64±16ABb     0,0006 

p-value 0,7084 0,1608 0,0006 0,3939 0,3203 0,1184 0,0847 0,0306 
 

Obs: Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram diferença estatística 

significativa entre grupos (p<0,05). Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas linhas, 

demonstram diferença estatística significativa entre momentos (p<0,05).  

 

Figura 5 – Variação da PAM (mmHg) em cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) 

ou associada à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via 

epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 
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5.5 Frequência respiratória (f) 

Não foram constatadas diferenças entre grupos avaliados (p=0,097). Na avaliação dentro 

de cada grupo, houve diminuição das médias iniciais em relação ao M1 a partir de M2 

para o GR (p<0,0001), GRMETA (p<0,0001) e GRMORF (p=0,004). 

Tabela 5 – Valores médios ( ) e desvios-padrão (±σ) da f (mpm) em cadelas tratadas com 

ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) ou metadona 

(GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, 

Bahia, Brasil, 2017.  

 MOMENTOS 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 p-value 

GR 31±8,8a 9,4±2,6b 10±3,1b 13±2,8b 11±5,1b 11±4,1b 8,9±6,7b 16±7,9b  0,0001 

GRMORF 38±20a 8,5±6,0b 11±7,1b 7,9±4,3b 6,9±2,0b 8,8±3,0b 10±3,5ab 10±5,0ab  0,0040 

GRMETA 28±9,2a 9,8±4,8b 9,5±4,4b 8,6±3,2b 8,5±2,3b 9,0±4,0b 8,0±4,1b 9,8±3,1b  0,0001 

p-value 0,3346 0,4996 0,8396 0,4836 0,2872 0,6061 0,6644 0,0977 
 

Obs: Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas linhas, demonstram diferença estatística 

significativa entre momentos (p<0,05).  

 

 

Figura 6 -  Variação da f (mpm) em cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou 

associada à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via 

epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017.  
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5.6 Saturação da oxihemoglobina (SpO2) 

Foram constatadas diferenças significativas entre grupos avaliados no momento M5 no 

qual as médias do GRMORF foram menores que as do GRMETA (p=0,0439). Não foram 

detectadas variações ao longo dos momentos. 

Tabela 6 – Valores médios ( ) e desvios-padrão (±σ) da SpO2 (%) em cadelas tratadas 

com ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) ou 

metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. 

Salvador, Bahia, Brasil, 2017.  

 MOMENTOS 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 p-value 

GR   --------  99±1,5 98±1,5 97±2,1 98±1,4AB   98±1,5  98±2,0 98±1,3   0,6003  

GRMORF   --------   97±1,4  97±2,1 97±2,2  97±2,5A   97±2,8  97±2,3 97±2,1  0,8168 

GRMETA   --------  98±1,9  97±2,7 99±1,1 99±0,74B   98±1,2  99±1,8 99±1,8  1,1237 

p-value 
 

0,2501 0,6334 0,2869 0,0439  0,2216 0,3064 0,2914 
 

Obs: Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram diferença estatística 

significativa entre grupos (p<0,05).  

 

 

Figura 7 – Variação da SpO2 (%) em cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou 

associada à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, 

sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017.  
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5.7 Temperatura corporal (T°C) 

Não foram constatadas diferenças entre grupos (p>0,6908). Na avaliação individual, o 

GR, a partir de M3 (p<0,001), e o GRMORF e o GRMETA, ambos a partir de M2 

(p<0,001), demonstraram diminuição das médias em relação a M1. 

Tabela 7 – Valores médios ( ) e desvios-padrão (±σ) da temperatura corporal (C°) em 

cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina 

(GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com 

isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017.  

 MOMENTOS 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 p-value 

GR 38±0,26a 37±0,71ab  37±0,91b  36±1,1bc 36±1,2bc 36±1,3bc 35±1,2bc 35±1,3c  0,0001 

GRMORF 38±0,48a 37±0,91b 37±0,99bc 36±1,0bc  36±1,0bc  36±1,0bc 36±0,91bc 35±0,81c  0,0001 

GRMETA 38±0,46a 37±0,71b 37±0,73bc 36±0,79bc 36±0,85bc 36±0,84c 35±0,84c 35±0,88c   0,0001 

p-value 0,8881 0,9479 0,9009 0,9528 0,8616 0,7111 0,7134 0,6908 
 

Obs: Médias seguidas por letras minúsculas diferentes, nas linhas, demonstram diferença estatística 

significativa entre momentos (p<0,05).  

 

Figura 8 - Variação da temperatura corporal (C°) em cadelas tratadas com 

ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) ou metadona 

(GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, 

Bahia, Brasil, 2017.  
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5.8 Consumo de halogenado 

Não foram constatadas diferenças significativas entres os grupos (p>0,325). 

Tabela 8 - Valores médios ( ) e desvios-padrão (±σ) do consumo de halogenado (mL/ 

kg) em cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina 

(GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com 

isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017.  

 GR GRMORF GRMETA 

Animal Volume Isofluorano (ml/kg) Volume Isofluorano (ml/kg) Volume Isofluorano (ml/kg) 

I 0,6 0,8 1,0 

II 0,3 1,9 1,0 

III 0,3 1,0 1,0 

IV 1,2 1,0 0,25 

V 0,8 1,0 1,0 

VI 1,5 0,5 1,6 

VII 0,75 0,7 1,0 

VIII 0,7 1,1 2,0 

(x ± σ) 0,77 ± 0,41 1,00 ± 0,41 1,10 ± 0,51 

 

Figura 9 - Variação do consumo de halogenado (ml/kg) em cadelas tratadas 

com ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) 

ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com 

isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 
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5.9 Avaliação dos efeitos da anestesia peridural 

Foram constatadas diferenças entre grupos avaliados, com relação ao período de duração 

dos bloqueios. Relativamente aos tempos para reestabelecimento do tônus do esfíncter 

anal e do tônus de cauda, o GR apresentou média maior que o GRMETA e este que o 

GRMORF (p<0,0001). Os tempos de reestabelecimento do reflexo interdigital e tempo 

para deambulação normal não denotaram variação estatística (Tabela 9 e Figura 11). 

Não houve diferenças significativas entre os grupos para a frequência de micção 

(p=0,0727) ou defecação (p=0,2397) (Figura 10). 

Tabela 9 -  Valores médios ( ) e desvios-padrão (±σ) dos tempos de 

reestabelecimento, em minutos, do tônus de esfíncter anal, do tônus 

caudal, de reflexo interdigital e da deambulação normal em cadelas 

tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina 

(GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia 

com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 

Variável  
Tempo de 

reestabelecimento  
 P-value 

 GR GRMORF GRMETA  

TÔNUS DE 

ESFINCTER ANAL 
372,10±33,19A 179,00±33,42B 287,50±68,12C < 0,0001 

TÔNUS CAUDAL 345,50±30,98A 187,00±59,47B 246,30±58,61C < 0,0001 

REFLEXO 

INTERDIGITAL 
347,60±61,47 212,80±123,10 290,40±117,00 0,0537 

DEAMBULAÇÃO 

NORMAL 
437,60±75,81 405,30±213,00 405,30±142,70 0,8899 

Obs: Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes, nas linhas, demonstram diferença estatística 

significativa entre grupos (p<0,05).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Figura 10 – Frequência de micção e defecação em cadelas tratadas com ropivacaína 

isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), 

pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 

2017. 

 

 

Figura 11 - Duração, em minutos, dos tempos de reestabelecimento do tônus de esfíncter 

anal, de tônus caudal, de reflexo interdigital e da deambulação normal em 

cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina 

(GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com 

isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 
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6. Determinação do grau de sedação pós – operatória 

Não foram constatadas diferenças entre grupos avaliados em MP0 (p=0,9860). Nesse 

momento (imediatamente após a extubação) em 75% das cadelas constatou-se grau de 

sedação igual a 3 (animal profundamente sedado) (Tabela 10). 

Tabela 10 – Frequência do grau de sedação em MP0, em cadelas tratadas com ropivacaína 

isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), 

pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 

2017. 

  

Grau GR GRMORF GRMETA 

0 0 (0%) 1 (12,5%) 0 (0%) 

1 1 (12,5%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 1(12,5%) 1 (12,5%) 2 (25,0%) 

3 6 (75,0%) 6 (75,0%) 6 (75,0%) 

 

Foram constatadas diferenças entre grupos GR e GRMETA em MP1 (p=0,0442). Todos 

os animais do GRMETA apresentaram grau de sedação igual a 0 (animal alerta, 

respondendo prontamente aos estímulos externos) (Tabela 11). 

Tabela 11 – Frequência do grau de sedação em MP1, em cadelas tratadas com ropivacaína 

isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), 

pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 

2017. 

  

Grau GRA GRMORFAB GRMETAB 

0 4 (50,0%) 3 (37,5%) 8 (100%) 

1 3 (37,5%) 3 (37,5 %) 0 (0%) 

2 1 (12,5%) 2 (25,0%) 0 (0%) 

3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Obs: Letras diferentes representam diferença estatística entre os grupos por meio 

do teste estatístico de Kruskal-Wallis (comparações múltiplas de Dunn's). 
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Não foram constatadas diferenças entre grupos avaliados em MP2 (p=0,5929). Nesse 

momento, 100% dos animais do GRMETA e 87,5% dos animais do GR e GRMORF 

apresentaram grau de sedação igual a 0 (Tabela 12). 

Tabela 12 – Frequência do grau de sedação em MP2, em cadelas tratadas com ropivacaína 

isolada (GR) ou associada à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), 

pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 

2017. 

  

  Grau GR GRMORF GRMETA 

0 7 (87,5%) 7 (87,5%) 8 (100%) 

1 1 (12,5%) 1 (12,5 %) 0 (0%) 

2 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

 

Nos momentos MP4 e MP6 não foi possível constatar diferença estatística considerando-

se que todos os animais apresentaram grau de sedação igual a zero.  
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6.1 Determinação do escore de analgesia pós – operatória 

Não foram constatadas diferenças entre grupos avaliados em MP0 (p=0,5605), MP1 

(p=0,6970), MP2 (p=0,6966) e MP4 (p=0,3679). 

No momento MP6 não foi possível constatar diferença estatística considerando-se que 

todos os animais apresentaram escore igual a 0.  

Tabela 13 - Pontuação final relativa ao grau de analgesia de acordo com o 

momento pós-cirúrgico (MP0; MP1; MP2 e MP4) em cadelas 

tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada à morfina 

(GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob 

anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 

MOMENTOS 

Pontua

ção 

final 

                       Número de Animais 

GR GRMORF GRMETA 

MP0 

0 5 (62,5%) 7 (87,5%) 6 (75%) 

1 3 (37,5%) 1 (12,5%) * 

2 * * 1 (12,5%) 

3 * * 1 (12,5%) 

4 * * * 

MP1 

0 7 (87,5%) 6 (75,0%) 6 (75,0%) 

1 1 (12,5%) 1 (12,5%) * 

2 * 1 (12,5%) * 

3 * * 1 (12,5%) 

4 * * 1 (12,5%) 

MP2 

0 7 (87,5%) 7 (87,5%) 6 (75,0%) 

1 1 (12,5%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 

2 * * 1 (12,5%) 

3 * * * 

4 * * * 

MP4 

0 8 (100,0%) 8 (100,0%) 7 (87,5%) 

1 * * * 

2 * * 1 (12,5%) 

3 * * * 

4 * * * 
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7. DISCUSSÃO 

 

No que se refere ao protocolo experimental, vale salientar que se optou por excluir os 

valores paramétricos basais da avaliação dos resultados, uma vez que o objetivo 

primordial do projeto consistiu na avaliação dos efeitos dos diferentes protocolos 

peridurais testados. Delineamentos semelhantes foram realizados por Naganobu e 

colaboradores (2004) e Greene e colaboradores (1995) ao avaliarem os efeitos de 

diferentes protocolos peridurais em cães anestesiados com halogenados. 

Iniciando-se pelas variáveis cardiorrespiratórias, a FC não foi influenciada pelos 

diferentes protocolos peridurais testados. Contudo, foram constatadas diminuições em 

relação ao momento inicial de avaliação (M1) no grupo GRMETA 30 minutos após a 

aplicação peridural e no grupo GRMORF após ligadura do coto uterino. Tais variações 

coincidem com os períodos de latência dos opioides utilizados e refletem possivelmente 

suas ações simpatolíticas (JONES, 2001; LEIBETSEDER et al., 2006). De acordo com 

Murrel (2011), doses de metadona até 1 mg/kg, em cães e gatos, não estão associadas a 

efeitos cardiovasculares adversos, todavia, reduções das frequências cardíaca e 

respiratória podem ocorrer em animais anestesiados. Contudo, vale salientar que as 

médias permanecem dentro do intervalo de referência para a espécie canina não 

denotando significado clínico (REDONDO et al., 2007).  Complementarmente, a 

avaliação da administração epidural de ropivacaína associada a duas diferentes doses de 

morfina, em cadelas submetidas à ovariohisterectomia, não retratou diferenças entre os 

tratamentos sobre a frequência e ritmo cardíacos que, igualmente, se mantiveram em 

níveis fisiológicos (ALBUQUERQUE et  al., 2013). 

A avaliação das pressões arteriais revelou valores reduzidos para o GRMETA (PAS e 

PAM) e GRMORF (PAS, PAM e PAD) em relação ao GR, 30 minutos após a aplicação 

peridural (M3) no grupo que recebeu metadona e ao final da sutura de pele (M8) no grupo 

tratado com morfina. Nota-se ainda, nos grupos tratados com opioides, redução mais 

acentuada das médias ao longo do tempo. A associação epidural de ropivacaína com 

metadona, em cães, resultou em menor pressão arterial sistêmica em relação ao uso de 

salina ou de metadona isoladamente (BOSMANS et al., 2011). Sabe-se que os anestésicos 

locais, quando administrados no espaço peridural, podem induzir hipotensão bloqueando 

os eferentes simpáticos pré-ganglionares, reduzindo a atividade vasoconstrictora nas 
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áreas afetadas. O grau em que isso ocorre depende do equilíbrio entre a atividade 

simpática e parassimpática, da extensão do bloqueio simpático, do efeito dos anestésicos 

locais sistematicamente absorvidos, do grau de enchimento cardíaco e da adequação da 

função cardíaca (VEERING; COUSINS, 2000). Com relação ao maior efeito hipotensor 

com as associações opioides, alguns autores referem efeitos vasodilatadores tanto com o 

uso da morfina quanto da metadona, devido principalmente à potencial liberação de 

histamina promovida por esses fármacos (BOWDLE et al., 2004). A comparação do uso 

epidural da morfina isolada ou associada à bupivacaína, em cães submetidos a cirurgias 

ortopédicas, revelou menores valores de pressão arterial relativos à combinação do 

opioide com o anestésico local corroborando o estudo em pauta (KONA-BOUN et al., 

2006). Complementarmente, a avaliação da combinação de lidocaína associada ao 

fentanil ou à metadona, em cadelas submetidas à ovariohisterectomia, revelou redução 

significativa da PAS com ambos os protocolos, porém, vale salientar que as médias 

permaneceram maiores que deste ensaio, visto que os animais ficaram despertos durante 

o procedimento cirúrgico (DINIZ et al., 2013). Desta forma, face aos valores pressóricos 

registrados, o uso de medidas terapêuticas para o controle da hipotensão torna-se 

pertinente nos grupos tratados com a ropivacaína associada à opioide. 

Relativamente aos parâmetros respiratórios, a f não foi influenciada pelos protocolos 

testados. Entretanto, a redução da f em relação ao momento inicial de avaliação a valores 

próximos à normalidade, em todos os grupos, deve-se à estabilização anestésica gerada 

pelas ações simpatolíticas do propofol e do isofluorano (ADAMS et al., 1994). 

No que se refere à SpO2, embora a análise estatística tenha apontado menor média no 

GRMORF em relação ao GRMETA em M5, tal variação é isenta de importância clínica. 

Classicamente, opioides com ação agonista mu estão vinculados à ocorrência de 

depressão respiratória proporcional à dose administrada. Dentro desse conceito, as 

pequenas doses utilizadas pela via peridural tendem a minimizar tais repercussões 

(VALADÃO et al., 2002). No entanto, entende-se que a ausência de avaliação da pressão 

parcial arterial de dióxido de carbono ou da pressão deste gás ao final da expiração limita 

conclusões ventilatórias, não sendo possível descartar a ocorrência de hipoventilação. 

Todavia, a manutenção da SpO2 em níveis fisiológicos (REDONDO et al., 2007), 

possivelmente em virtude da oferta de oxigênio a 100% e da manutenção dos mecanismos 

de perfusão, permite descartar a ocorrência de episódios hipoxêmicos nos animais. 
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Em estudo avaliando os efeitos da administração de morfina (0,1 mg/kg) ou da 

combinação morfina-fentanil, em cães anestesiados com sevofluorano, igualmente não 

foram detectadas mudanças cardiorrespiratórias significativas com a administração 

isolada da morfina (NAGANOBU et al., 2004). De acordo com Bosmans e colaboradores 

(2011), o uso da metadona e da ropivacaína isoladas ou de suas combinações, em cães 

anestesiados com isofluorano, não denotou diferença entre tratamentos para o conteúdo 

arterial de oxigênio, constatando-se diminuição dessa variável possivelmente em 

decorrência da redução da pressão venosa central, visto que em ambos os protocolos tanto 

a pressão parcial de oxigênio quanto a saturação arterial da oxihemoglobina 

permaneceram estáveis e em níveis esperados, descartando-se, desta forma, influência da 

metadona sobre a oxigenação arterial. 

Observou-se redução da T°C de forma gradativa, comparando-se aos valores basais, 15 

minutos após realização da aplicação peridural (M2) para o grupo GRMORF e GRMETA 

e 30 minutos após peridural (M3) no grupo GR. Tais registros provavelmente ocorreram 

devido à associação de fármacos utilizados, em particular, a acepromazina é um clássico 

representante dos fenotiazínicos, os quais promovem vasodilatação, suprimem o tremor 

e permitem diminuição rápida e suave da temperatura, inibindo as defesas 

termorreguladoras, fato que os tornam apropriados inclusive como métodos indutores de 

hipotermia (LIU et al., 2015). Complementarmente, no que concerne aos anestésicos 

gerais utilizados, tanto o isofluorano quanto o propofol, sabidamente promovem redução 

do metabolismo basal e vasodilatação (STOELTING, 1999), sendo este último efeito 

igualmente relatado para o anestésico local em pauta (TORSKE; DYSON, 2000). Os 

achados estão de acordo com Albuquerque e colaboradores (2013) e Canoa e 

colaboradores (2013) que observaram redução gradual da temperatura ao utilizarem 

ropivacaína isolada ou associada a morfina, butorfanol, ou tramadol pela via peridural em 

cadelas submetidas a OSH ou com o uso de ropivacaína associada ao midazolam, 

respectivamente. Torna-se pertinente salientar ainda que perda de calor mais rápida nos 

grupos que receberam morfina e metadona relacionam-se à atividade termolítica dos 

opioides, mediada por ação no centro termorregulador hipotalâmico (LAMONT; 

MATHEWS, 2007). Complementarmente, a exposição da cavidade abdominal durante a 

cirurgia certamente contribuiu para a perda térmica constatada (CASSU et al., 2008).  
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No que se refere à duração de efeito peridural, o grupo tratado com morfina apresentou 

menores tempos de recuperação dos tônus de esfíncter anal e de cauda em relação ao GR 

e ao GRMETA. A literatura refere um possível efeito “diluidor” de alguns opioides sobre 

o anestésico local, quando associados (SILVA et al., 2008), considerando-se essa a 

melhor hipótese para tais achados. Há que se considerar ainda, que o volume 

farmacológico peridural foi calculado com base no peso das cadelas e não no 

comprimento da coluna vertebral, conforme recomenda alguns autores (KLAUMANN; 

OTERO, 2013). Dentro desse conceito pode-se considerar como hipótese uma possível 

variação individual do perfil anatômico mais longilíneo dos animais do GRMORF que 

poderia implicar na distribuição do anestésico local no canal medular e 

consequentemente, na duração do bloqueio de alguns segmentos. Contudo, a inclusão de 

opioides não foi capaz de interferir no tempo de recuperação da deambulação e de 

reestabelecimento do reflexo interdigital, embora esse último igualmente tenha sido 

menor para o GRMORF e GRMETA, porém sem significado estatístico. 

Com relação à ocorrência de micção e defecação, não houve diferenças estatística entre 

os grupos, todavia deve-se ressaltar a elevada ocorrência de tais eventos nos animais 

avaliados. A hipótese mais plausível seria que esses animais se encontravam com a bexiga 

ou colón repleto, uma vez que permaneceram sem caminhar por longos períodos 

previamente ao protocolo experimental, conforme também fora observado por Maia 

(2006). Embora sem relevância estatística, deve-se ressaltar que todas as fêmeas tratadas 

com morfina manifestaram micção involuntária, imediatamente após a anestesia 

peridural, fato que, segundo Valverde (2004), estaria associado à ação espasmogênica 

desse opioide sobre a musculatura lisa da bexiga. 

Embora do ponto de vista prático demonstre-se como achado sutil, houve maior consumo 

de halogenado nos grupos que receberam morfina ou metadona. Tal achado deve-se 

possivelmente à variação individual dos animais de cada grupo, considerando-se o 

diferente perfil farmacocinético dos opioides testados e o curto período de anestesia geral 

avaliado. Campagnol e colaboradores (2012) referem ação potencializadora da metadona 

quando associada a ropivacaína, em cães anestesiados com isofluorano porém, o período 

de observação dos autores foi consideravelmente maior (cinco horas) que o do estudo em 

pauta. Na comparação de diferentes doses de metadona (0,5 e 1,0 mg/kg), pela via 

intravenosa, constatou-se diminuição da concentração alveolar mínima de isofluorano 
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proporcional à dose administrada, contudo as avaliações foram realizadas após um 

período de 2,5 e 5,0 horas de anestesia geral (CREDIE et al., 2010).  

Segundo Muir (2007), a sedação consiste na diminuição da ansiedade, excitação e da 

atividade motora promovida pelo uso de fármacos. Aos 60 minutos após o término 

cirúrgico todos os animais tratados com metadona apresentavam-se alertas (grau de 

sedação igual a zero), aos 120 minutos pós-cirúrgicos 87,5% das cadelas tratadas com 

ropivacaína isolada ou associada à morfina apresentavam-se alertas e aos 240 minutos 

pós-cirúrgicos, todos apresentavam-se alertas. Assim, depreende-se que a disposição 

precoce dos animais tratados com metadona reflete um maior conforto imediato 

proporcionado por esse opioide, uma vez que, devido ao seu caráter relativamente 

lipofílico e menor latência, no momento em questão, este se apresentava mais 

biodisponível sistemicamente que a morfina (VALVERDE, 2008). Apesar da menor 

duração analgésica peridural da metadona (4-8 h) em relação à morfina (24 h), Davis e 

Walsh (2001) atestam superioridade da primeira em relação à segunda quanto à eficácia 

a curto prazo, visto que, além da reconhecida atividade agonista mu, a metadona atua 

bloqueando a receptação de serotonina e noradrenalina, além de apresentar-se como 

agonista de receptores NMDA, justificando assim o maior conforto das cadelas reportado 

no momento pós-cirúrgico imediato.    

No que tange a avaliação analgésica, apesar da ausência de significância estatística, ao 

longo do período pós-operatório deve-se considerar que no mínimo 75% dos animais 

apresentaram escores de analgesia 0 ou 1, o que reflete boa analgesia dos protocolos 

testados. Contudo, aos 60 minutos pós-cirúrgicos, dois animais do grupo GRMETA 

apresentaram escores 3 e 4 de analgesia, fato provavelmente vinculado a uma maior 

sensibilidade individual dessas cadelas. Tal hipótese reveste-se de significado ao se 

considerar que todos os animais permaneciam sob o efeito do anestésico local, cuja 

literatura, refere duração de 180 a 480 minutos (LEONE et al., 2008). Considerando-se 

que a maioria dos animais tenha demonstrado conforto analgésico pós-operatório, 

detectando-se ausência completa de dor aos 360 minutos pós-cirúrgicos, em todos os 

grupos avaliados, pode-se afirmar que, ao longo desse período, a inclusão dos opioides 

testados não interferiu na eficácia analgésica da ropivacaína.  
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8. CONCLUSÃO 

 

Com base na metodologia proposta e análise dos resultados obtidos, foi possível concluir 

que em cadelas anestesiadas com isofluorano e submetidas à OH: 

 O uso epidural de ropivacaína isolada é seguro e promove mudanças 

cardiorrespiratórias pouco significativas. 

 A associação da ropivacaína com metadona ou morfina, pela via epidural, requer 

monitoração da pressão arterial e se necessário, medidas de reestabelecimento 

desse parâmetro devem ser instituídas. 

 A inclusão de metadona ou morfina durante anestesia epidural com ropivacaína 

não interfere no tempo para retorno à deambulação normal. 

 A frequência de micção e defecação pós-epidural é elevada independente da 

administração epidural de ropivacaína isolada ou associada à morfina ou à 

metadona. 

 O uso peridural de ropivacaína associada à metadona implica em estado de alerta 

pós-cirúrgico mais precoce que o uso exclusivo da ropivacaína ou de sua 

associação com a morfina. 

 A inclusão de morfina ou metadona ao protocolo epidural com ropivacaína não 

incrementa o grau de analgesia pós-cirúrgico nas primeiras seis horas de 

avaliação. 

 As associações ropivacaína-morfina, ropivacaína-metadona ou o uso isolado da 

ropivacaína mostraram-se viáveis ao modelo cirúrgico, conferiram analgesia pós-

operatória satisfatória e não promoveram efeitos adversos significativos. 
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ANEXO 

Quadro 1.  Idade e o peso de cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou 

associada à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via 

epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 

 

GR GRMORF  GRMETA  

Animal Idade Peso Animal Idade Peso Animal Idade Peso 

I 4 anos 6,2 kg I 4 anos 15,7 kg I 10 me 7,1 kg 

II 1 ano 5,0 kg II 20 me 19,2 kg II 2 anos 7,0 kg 

III 5 anos 5,5 kg III 6 me 16,0 kg III 4 anos 5,0 kg 

IV 11 me 6,3 kg IV 2 anos 12,3 kg IV 4 anos 5,0 kg 

V 4 anos 16 kg V 5 me 8,3 kg V 18 me 10 kg 

VI 3 anos 15 kg VI 9 me 9,6 kg VI 8 me 11,7 kg 

VII 4 anos 15 kg VII 2 anos 7,3 kg VII 5 anos 4,8 kg 

VIII 7 me 5,0 kg VIII 3 anos 11,3 kg VIII 5 anos 20,7 kg 
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Quadro 2.  Quadro especificando a FC (bpm) por momentos individualizados de cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada 

à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 

2017. 

 

FC (bpm) x Momento 

A
n
im

al
 

GR GRMORF GRMETA 
 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

I 116 114 83 89 87 80 80 75 122 101 92 97 97 95 92 93 124 73 95 92 98 92 94 102 

II 116 92 92 95 90 88 78 81 180 120 105 140 120 117 117 110 80 90 75 97 114 85 85 71 

III 112 88 127 87 95 98 90 80 108 100 98 111 90 99 102 92 100 75 83 86 86 84 93 95 

IV 110 78 85 107 104 105 129 115 156 104 97 108 102 89 86 87 86 63 64 93 117 98 80 107 

V 92 92 95 109 102 101 102 114 80 89 81 116 107 97 97 89 124 92 89 96 95 92 83 87 

VI 93 102 102 102 97 93 93 98 112 106 99 122 100 95 97 96 120 110 103 113 97 74 89 108 

VII 131 92 102 117 115 113 108 114 92 89 84 87 83 81 74 78 100 83 83 109 107 95 91 74 

VIII 93 83 96 115 89 82 86 83 120 86 88 99 96 96 91 97 130 91 86 80 89 80 90 89 
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Quadro 3.  Quadro especificando a f (mpm) por momentos individualizados de cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada 

à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 

2017. 

 

 f (mpm) x Momento 

A
n
im

al
 

GR GRMORF GRMETA 
 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

I 40 12 12 12 16 16 12 20 25 4 12 4 4 8 6 10 16 12 12 8 8 4 12 12 

II 32 8 12 14 10 16 2 28 80 2 2 2 9 12 12 2 24 10 8 12 12 8 8 12 

III 40 12 8 14 14 6 2 20 28 8 12 12 8 12 16 8 20 16 12 4 6 8 4 4 

IV 34 8 12 12 16 12 15 14 52 20 24 11 8 12 12 20 28 10 8 12 8 8 2 12 

V 36 5 6 18 12 8 2 4 16 12 16 12 8 8 8 12 20 4 6 6 6 8 4 6 

VI 16 10 8 12 5 8 8 8 40 3 6 4 4 6 10 10 36 4 2 8 8 6 10 10 

VII 32 8 10 8 2 6 10 10 40 12 12 12 8 8 12 10 38 6 12 12 12 14 12 10 

VIII 20 12 16 12 12 12 20 20 24 7 4 6 6 4 6 8 40 16 16 8 8 16 12 12 
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. Quadro 4.  Quadro especificando a PAS (mmHg) por momentos individualizados de cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada 

à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 

 

PAS (mmHg) x Momento 

A
n
im

al
 

GR GRMORF GRMETA 
 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

I 107 94 100 70 88 88 89 81 112 74 71 86 78 68 63 75 120 102 83 71 65 62 73 86 

II 128 69 91 72 80 73 55 105 137 73 67 128 94 80 78 83 119 95 87 95 96 90 79 86 

III 121 82 100 111 142 101 71 123 140 84 95 100 84 105 113 78 101 81 72 107 116 98 88 77 

IV 121 86 94 99 138 129 125 98 121 81 88 112 84 63 60 64 146 73 60 110 142 128 79 90 

V 121 78 81 102 111 82 86 88 113 86 100 106 92 104 95 87 127 69 54 121 101 89 58 82 

VI 121 104 90 83 83 77 86 88 116 82 87 93 94 81 95 100 150 69 58 82 74 57 64 87 

VII 97 133 95 130 104 123 105 106 99 82 68 87 91 77 71 71 124 99 87 107 88 73 85 100 

VIII 111 94 94 106 106 98 80 86 137 90 79 99 87 80 80 86 118 84 80 76 78 85 77 78 
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Quadro 5.  Quadro especificando a PAM (mmHg) por momentos individualizados de cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada 

à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 

 

PAM (mmHg) x Momento 

A
n
im

al
 

GR GRMORF GRMETA 
 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

I 89 76 86 54 71 71 73 62 89 44 51 68 56 48 46 49 90 70 54 44 42 42 45 58 

II 107 49 72 52 60 55 38 81 115 50 45 104 66 56 54 62 96 75 55 67 70 66 52 56 

III 101 65 81 95 116 75 55 103 87 34 67 58 46 67 72 34 62 43 33 65 78 64 60 43 

IV 124 60 72 78 120 105 101 80 83 63 74 97 61 39 48 48 121 51 34 74 109 93 54 97 

V 101 46 57 80 93 47 51 71 75 61 67 84 104 74 69 55 97 50 40 85 78 74 43 63 

VI 83 80 67 64 58 56 51 68 92 61 61 74 73 56 70 84 126 41 37 61 56 37 46 64 

VII 79 93 76 108 78 100 81 78 81 59 48 68 79 53 51 56 103 77 71 80 72 49 57 76 

VIII 81 75 69 69 69 63 58 68 113 64 58 74 63 56 55 58 96 61 53 50 54 59 53 57 
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Quadro 6.  Quadro especificando a PAD (mmHg) por momentos individualizados de cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada 

à morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 

 

PAD (mmHg) x Momento 

A
n
im

al
 

GR GRMORF GRMETA 
 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

I 80 65 79 45 61 61 63 48 70 29 35 58 36 33 31 36 75 54 82 31 31 32 32 44 

II 97 38 61 42 51 47 30 69 105 33 32 82 52 37 40 43 85 64 46 54 58 54 39 42 

III 92 57 68 87 104 63 47 93 87 34 67 58 46 67 72 34 62 43 33 65 78 64 42 43 

IV 104 43 52 62 98 84 87 69 64 54 65 81 46 26 32 34 109 40 21 62 93 76 42 54 

V 92 33 46 70 84 62 62 58 56 49 51 74 93 59 56 40 82 37 34 68 67 67 36 54 

VI 77 69 54 46 46 41 64 54 81 42 43 61 63 34 57 75 115 29 27 51 47 27 37 53 

VII 71 76 66 93 66 82 62 64 72 41 36 60 69 41 38 43 93 68 59 67 65 38 44 65 

VIII 67 67 42 51 51 46 47 59 101 127 48 55 63 47 36 40 86 50 36 37 43 46 42 45 
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Quadro 7.  Quadro especificando a SpO2 (%) por momentos individualizados de cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada à 

morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 

 

SpO2 (%) x Momento 

A
n
im

al
 

GR GRMORF GRMETA 
 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

I - 100 100 100 96 100 100 100 - 96 97 97 97 95 94 96 - 97 98 98 99 96 100 97 

II - 100 99 100 99 97 100 99 - 99 98 99 98 98 98 94 - 100 99 100 100 100 99 100 

III - 96 97 98 99 97 99 98 - 98 96 96 97 97 97 98 - 97 95 98 97 98 95 95 

IV - 99 100 98 97 98 98 99 - 98 100 100 100 100 100 99 - 99 100 100 100 98 97 99 

V - 100 96 94 97 96 95 96 - 97 96 96 97 97 97 99 - 95 92 92 99 98 100 100 

VI - 97 97 97 97 97 95 98 - 95 97 96 96 93 96 97 - 98 95 97 100 99 99 99 

VII - 99 97 97 97 99 97 97 - 99 100 100 100 100 100 100 - 95 98 98 100 99 100 100 

VIII - 98 98 95 100 100 99 99 - 97 94 94 92 93 94 95 - 99 99 99 99 98 99 99 
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Quadro 8.  Quadro especificando a T (C°) por momentos individualizados de cadelas tratadas com ropivacaína isolada (GR) ou associada à 

morfina (GRMORF) ou metadona (GRMETA), pela via epidural, sob anestesia com isofluorano. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. 

 

  T (C°) x Momento 

A
n
im

al
 

GR GRMORF GRMETA 
 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

I 38,4 37,5 36,1 36 36,4 36,2 35 34,7 37,6 37,5 37 36,8 36,6 36,5 36,1 35,9 38,5 37,6 37,4 36,5 36,1 36 35,7 35,4 

II 38,7 36,4 35,1 34,3 33,7 33,4 33,4 33 39,1 38,5 38,1 37,8 37,8 37,6 37,2 36,8 38,8 37,5 36,8 36,6 36,4 36,3 36,1 35,9 

III 38,8 36,6 36,3 35,8 35,5 35,3 35 34,4 38,5 37,5 36,4 36 36 35,5 35,1 35 37,8 37,5 36,9 36,5 36,3 36 35,9 35,7 

IV 38,5 37,2 36,6 36 36,1 36 35,7 35,4 38,5 35,7 34,8 34,5 34,4 34,6 34,3 34,1 38,5 38 37,1 36,5 36,3 35,8 35,9 35,1 

V 38,6 38,2 37,8 37,6 37,3 37,3 37,3 37,1 38,5 36,3 35,9 35,6 35,5 35,1 35,5 35,4 38,2 36,2 35,8 35 34,5 34,4 34,2 34 

VI 38,1 36,8 36,3 35,3 35 34,7 34,6 34,2 38,6 38,1 37,4 37,2 37,1 37 36,6 36 38,5 37,9 37,4 36,6 36,2 35,6 35,3 34,9 

VII 38,1 38,1 37,6 37,2 37 36,7 36,3 35,9 38,6 37,3 36,4 35,9 35,7 35,6 35,4 35 37,6 36,2 35,5 34,9 34,7 34,2 34 33,6 

VIII 38,4 38 37,4 36,8 36,7 36,7 36,4 36,2 37,8 36,9 36,6 36,6 36,4 36,3 36,1 35,6 38,9 37,6 37,3 37 36,9 36,4 36,1 36 

 


