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RESUMO 

 

SOUZA, T. B. S. Infusão contínua de cetamina isolada e de sua associação à 

dexmedetomidina ou ao tramadol, em felinas anestesiadas com propofol. Salvador, 2018. 

83p. Dissertação (Mestre em Ciência Animal nos Trópicos)- Escola de Medicina Veterinária e 

Zootecnia – Universidade Federal da Bahia, 2018.  

 

A modalidade de anestesia total intravenosa (AIVT) possibilita infusões diversas, destacando-

se o uso de fármacos com potencial analgésico, cuja ação potencializadora pode reduzir 

efeitos adversos. Nesse âmbito, objetivou-se avaliar os efeitos fisiológicos, analgésicos e 

sobre a qualidade da recuperação relativos da infusão contínua de cetamina, associada à 

dexmedetomidina ou ao tramadol, em felinas anestesiadas com propofol. Para tal, 24 felinas 

hígidas foram pré-medicadas com cetamina (3 mg/kg/IM) e midazolam (0,2 mg/kg/IM), 

utilizando-se propofol para a indução (6 mg/kg/IV) e manutenção anestésica. Após a indução, 

as gatas foram aleatoriamente distribuídas em 3 grupos. O grupo cetamina (GC) recebeu 10 

µg/kg/min de cetamina e os grupos cetamina-dexmedetomidina (GCD) e cetamina-tramadol 

(GCT) receberam o mesmo tratamento acrescido de dexmedetomidina em bolus (1 µg/kg) 

seguido de infusão (1 µg/kg/hr) ou tramadol em bolus (2 mg/kg) seguido de infusão (1 

mg/kg/hr), respectivamente. Foram avaliados os parâmetros FC, PAS, PAD, PAM, f, SPO2, 

EtCO2, T°C, qualidade e tempo de recuperação, potência e duração analgésica pós-cirúrgica, 

taxa média de propofol e a ocorrência de corpúsculos de Heinz. Detectou-se estabilidade 

cardiorrespiratória, exceto em M1, com médias de PA reduzidas para GC e GCT e  níveis de 

EtCO2 elevados para GCD e GCT. As taxas médias de propofol foram de 0,29, 0,25 e 0,21 

mg/kg/min para o GC, GCT e GCD, respectivamente, descartando-se a formação de 

corpúsculos de Heinz. Conclui-se que a infusão contínua de cetamina isolada associou-se às 

maiores taxas de propofol, maior tempo de recuperação e não proporcionou analgesia pós-

operatória satisfatória, enquanto que sua associação com dexmedetomidina ou tramadol 

potencializou o propofol em 29,1 % e 15,6 %, respectivamente, sem alterações fisiológicas 

significativas. A infusão tramadol-cetamina proporcionou melhor analgesia e qualidade da 

recuperação.  

 

Palavras-chave: alfa-2 agonista, anestesia intravenosa total, gatos, opioide 
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ABSTRACT 

 

SOUZA, T. B. S. Continuous infusion of isolated ketamine and of your association the 

dexmedetomidine or tramadol in felines anesthetized with propofol. Salvador, 2018. 83p. 

Dissertação (Mestre em Ciência Animal nos Trópicos)- Escola de Medicina Veterinária e 

Zootecnia – Universidade Federal da Bahia, 2018.  

 

The total intravenous anesthesia (TIVA) allows various infusions, with emphasis on the use of 

drugs with analgesic potential, whose potentiating actions can reduce adverse effects. The aim 

of this study was to evaluate the physiological, analgesic and on quality of recovery effects 

related to continuous infusion of ketamine, associated with dexmedetomidine or tramadol, in 

felines anesthetized with propofol. For this purpose, 24 healthy cats were premedicated with 

ketamine (3 mg/kg/IM) and midazolam (0.2 mg/kg/IM) using propofol for induction (6 

mg/kg/IV) and maintenance of anesthesia. After induction, the cats were divided into 3 

groups. The ketamine group (CG) received 10 μg/kg/min of ketamine and the ketamine-

dexmedetomidine (GCD) and ketamine-tramadol (GCT) groups received the same treatment 

plus bolus of dexmedetomidine (1 μg/kg) followed by infusion (1 μg/kg/hr) or bolus of 

tramadol (2 mg/kg) followed by infusion (1 mg/kg/hr), respectively. The parameters HR, 

SAP, DAP, MAP, f, SPO2, EtCO2, T°C, quality and recovery time, power and duration of 

post-surgical analgesia, average of propofol rate infusion and Heinz corpuscles were 

evaluated. Cardiorespiratory stability was detected except for M1, with averages of BP 

reduced for GC and GCT and elevated levels of EtCO2 for GCD and GCT. The means of 

rates infusions of propofol were 0.29, 0.25 and 0.21 mg/kg/min for GC, GCT and GCD, 

respectively, excluding Heinz corpuscle formation. It was concluded that continuous infusion 

of ketamine alone was associated with higher rates of propofol, longer recovery time and did 

not provide satisfactory postoperative analgesia, whereas its association with 

dexmedetomidine or tramadol potentiated propofol in 29.1% and 15%, 6%, respectively, 

without significant physiological changes. The tramadol-ketamine infusion provided better 

analgesia and recovery quality. 

 

Key words: alpha-2 agonist, total intravenous anesthesia, cats, opioid 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o desenvolvimento de técnicas de anestesia multimodal vem ganhando 

destaque na anestesiologia veterinária, ao proporcionar melhor controle da dor e maior 

segurança ao ato anestésico, com consequente incremento do bem estar animal. Nesse âmbito, 

a anestesia balanceada envolve a administração de fármacos com diferentes mecanismos de 

ação ou a combinação de variadas técnicas, a exemplo de protocolos de infusão contínua, 

complementares à anestesia geral, com o objetivo de produzir um estado anestésico ideal que 

contemple hipnose, relaxamento muscular, analgesia, supressão do estresse e mínima 

depressão cardiorrespiratória (OTERO, 2016). 

A anestesia intravenosa total (AIVT) refere-se a uma modalidade de anestesia geral 

que dentre as vantagens, quando comparada à anestesia inalatória, destacam-se a ausência de 

poluição ocupacional e a independência da via respiratória para absorção do fármaco. O 

acesso intravenoso permite a administração de anestésicos puros, bem como a combinação 

desses com fármacos analgésicos, objetivando-se complementar a anestesia geral com 

diminuição de doses, maior conforto e estabilidade ao paciente (DUKE, 2013). 

O propofol é um agente anestésico altamente lipofílico e suas características 

farmacocinéticas peculiares torna-o ideal para manutenção anestésica por via intravenosa (IV) 

(COMASSETO et al., 2015). Após administrado, apresenta rápido início de ação, distribuição 

e eliminação, porém, para atenuar respostas autonômicas mediante estímulos álgicos, são 

necessárias elevadas doses comumente associadas à acentuada depressão cardiorrespiratória. 

A combinação do propofol com fármacos analgésicos e hipnóticos é capaz de reduzir seus 

requerimentos e os efeitos adversos associados à manutenção da anestesia (PADILHA et al., 

2011).    

A cetamina, anestésico dissociativo amplamente utilizado na medicina veterinária para 

indução e manutenção da anestesia (MANNARINO et al., 2012), vem sendo reavaliada como 

fármaco analgésico. Sua atividade antinociceptiva relaciona-se ao antagonismo não 

competitivo dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) na medula espinhal (GOGNY, 

2006; ADAMANTOS, 2008).  

De acordo com Gaynor (2008), a utilização de cetamina, em taxa subanestésica (10 

μg/kg/min), demonstrou um controle mais efetivo da dor e maior conforto perioperatório em 

cães submetidos à amputação de membro. Ravasio et al. (2012) e Zonca et al. (2012) 

concluíram que a infusão contínua de cetamina associada ao propofol proporcionou analgesia 

adequada para procedimentos que cursem com dor moderada em felinos. Já Ambros et al. 
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(2013) obtiveram mínimos efeitos antinociceptivos térmicos e mecânicos com a utilização do 

dissociativo, em doses subanestésica, em gatos conscientes.  

Os efeitos hemodinâmicos opostos do propofol e da cetamina podem ser considerados 

complementares e sua combinação pode minimizar os efeitos adversos de ambas as drogas 

(ANDOLFATTO e WILMAN, 2010; RAVASIO et al., 2012). Em gatos, estudos relativos à 

atividade antinociceptiva da cetamina isolada (AMBROS et al., 2013) ou associada ao 

propofol ainda são escassos (ILKIW; PASCOE; TRIPP, 2003).  

É consenso que para a realização de procedimentos invasivos, o uso da anestesia geral 

deva ser suplementado com analgésicos.  Em decorrência das peculiaridades comportamentais 

e metabólicas da espécie felina, a abordagem analgésica multimodal mostra-se mais vantajosa 

por contemplar diferentes mecanismos de ação farmacológica (ROBERTSON, 2008). Nesse 

conceito, estudos recentes evidenciaram o caráter promissor de associações analgésicas, 

utilizadas em infusão contínua para complementação anestésica, com destaque especial para 

agentes opioides e alfa-2 agonistas (RAVASIO et al., 2012; LEMOS et al., 2017). Lemos et 

al. (2017) concluíram que o uso do tramadol e da dexmedetomidina, como adjuvante da 

anestesia, foi considerado seguro para felinas submetidas a ovariohisterectomia (OH). 

Complementarmente, Ravasio et al. (2012) referem recuperação suave e analgesia pós-

operatória adequada com o uso da associação cetamina-propofol-dexmedetomidina em 

felinos. 

Em virtude do elevado interesse na obtenção de protocolos analgésicos eficazes à 

espécie felina e das características inovadoras da anestesia total intravenosa, objetivou-se 

avaliar os efeitos fisiológicos, analgésicos e sobre a qualidade da recuperação, decorrentes da 

infusão contínua de cetamina, associada à dexmedetomidina ou ao tramadol, em felinas 

anestesiadas com propofol.  

 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a eficácia e segurança da técnica de infusão contínua de cetamina isolada e de 

sua associação com dexmedetomidina ou tramadol, em felinas anestesiadas com propofol e 

submetidas à ovariohisterectomia. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 

Avaliar em felinas anestesiadas com propofol e submetidas à ovariohisterectomia: 

 

a) Os efeitos da infusão contínua de cetamina e das associações cetamina-dexmedetomidina e 

cetamina-tramadol sobre as variáveis fisiológicas; 

 

b) A potência e a duração analgésica da infusão contínua de cetamina isolada e de sua 

associação com dexmedetomidina ou tramadol; 

 

c) A qualidade e a duração da recuperação anestésica relativa à infusão de cetamina, 

cetamina-dexmedetomidina e cetamina-tramadol;  

 

d) Os efeitos das infusões de cetamina, cetamina-tramadol e cetamina-dexmedetomidina sobre 

a taxa de propofol necessária para a manutenção anestésica;  

 

e) Os efeitos da infusão contínua de cetamina e das associações cetamina-dexmedetomidina e 

cetamina-tramadol sobre a formação de corpúsculo e Heinz e integridade das hemácias. 

 

 

3. HIPÓTESE 

 

A infusão contínua de propofol associada à infusão de cetamina, cetamina-

dexmedetomidina ou cetamina-tramadol em felinas irá reduzir a taxa de infusão do propofol e 

os efeitos depressores do anestésico geral, o que pode promover estabilidade 

cardiorrespiratória e analgesia perioperatória. As associações cetamina-dexmedetomidina e 

cetamina-tramadol promovem maior redução da taxa do anestésico geral, melhor estabilidade 

hemodinâmica, bem como analgesia mais prolongada e de melhor qualidade. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1. Anestesia Intravenosa Total 

 

A anestesia intravenosa total (AIVT) é uma técnica alternativa à anestesia inalatória 

que envolve indução e manutenção da anestesia com fármacos administrados exclusivamente 

pela via intravenosa (IV) (CAMPAGNA et al., 2015).  

Nos últimos anos, este método vem ganhando destaque na medicina humana e mais 

recentemente na veterinária, em virtude das limitações intrínsecas à técnica inalatória, a 

exemplo de risco ocupacional ao qual é exposta a equipe anestésico-cirúrgica, da necessidade 

de instalações e equipamentos que demandam custos elevados, além das restrições absolutas a 

determinados pacientes com distúrbios pulmonares (ILKIW; PASCOE; TRIPP, 2003). 

Segundo Oliveira et al. (2007) a AITV caracteriza-se por promover melhor 

estabilidade hemodinâmica, diminuição da resposta adrenérgica frente ao estímulo cirúrgico e 

redução na concentração de catecolaminas circulantes, quando comparada a anestesia 

inalatória. Entretanto, possui desvantagens como a necessidade de cateterização de uma veia 

para cada fármaco infundido, bem como de distintas bombas de infusão, além de requerer 

cautela quando utilizada em pacientes com comprometimento hepático ou renal (AUGUSTO, 

2010). 

O avanço e a crescente aplicação da AITV tornaram-se possíveis em decorrência do 

surgimento de fármacos com perfis farmacocinéticos peculiares, caracterizados por possuírem 

meia vida curta, baixo volume de distribuição, rápidos inícios de ação e eliminação, além de 

não produzirem metabólitos ativos ou tóxicos. Nesse âmbito, destacam-se como 

revolucionários no campo da anestesia intravenosa o propofol e o alfentanil (TRINDADE et 

al., 2008). Contudo, outros fármacos são estudados em diversas associações na busca por 

maior segurança durante o ato anestésico com consequente incremento do bem estar animal 

(RAVASIO et al., 2012; ZONCA et al., 2012).  

A AITV pode ser alcançada de diversas formas, por meio da administração de bolus 

intermitentes ou por infusão contínua através de bombas de infusão. A administração em 

bolus promoverá efeitos conhecidos como “picos” (sobredoses) e “vales” (subdoses), os quais 

predispõem à ocorrência de efeitos colaterais ou à ausência do efeito clínico desejado, em 

virtude das elevadas concentrações plasmáticas adquiridas nos “picos” e as baixas 

concentrações plasmáticas obtidas nos “vales”, respectivamente (OLIVEIRA et al., 2007). Já 

na técnica de infusão contínua, a concentração plasmática do fármaco mantém níveis 
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plasmáticos constantes e estáveis, pois à medida que o fármaco infundido é redistribuído e 

metabolizado, um novo fornecimento do agente é realizado, proporcionado o efeito clínico 

desejado com menores efeitos adversos (NORA, 2008). 

Um dos fatores imprescindíveis ao desenvolvimento da técnica de infusão contínua é o 

conhecimento das características farmacocinéticas das agentes e a integridade dos sistemas de 

metabolização e eliminação, recomendando-se a administração cautelosa em pacientes com 

hepatopatias ou nefropatias (AUGUSTO, 2010). De acordo com Liehmann et al. (2006), a 

AITV mostrou-se mais vantajosa que a anestesia inalatória com isofluorano em felinos 

debilitados, em decorrência da maior estabilidade hemodinâmica conferida por aquela em 

comparação a esta. 

Os gatos apresentam particularidades metabólicas que tornam imprescindível o 

conhecimento do perfil de cada fármaco administrado, sob o risco de toxicidade na espécie. 

Esses animais apresentam baixa atividade da enzima S-glucuroniltransferase, essencial na 

segunda fase do processo de metabolização de alguns fármacos, a exemplo do propofol 

(COURT, 2013). Além disso, segundo Hass et al. (2011) a hemoglobina dos gatos é mais 

suscetível a injúria oxidativa com formação de metahemoglobinemia e desenvolvimento de 

corpúsculos de Heinz após a administração de alguns medicamentos, porquanto apresentam 

maior quantidade de grupos sulfidril nas hemácias em comparação com cães e humanos. 

Esses fatores podem explicar as principais manifestações de sensibilidade e toxicidade de 

alguns fármacos para a espécie (FERREIRA et al., 2014).  

Compostos fenólicos, como a dipirona e o propofol, levam à oxidação do radical heme 

da hemoglobina em felinos, resultando na formação de corpúsculos de Heinz, cujos eritrócitos 

portadores são removidos pelo baço de maneira ineficaz sendo, portanto, mais frequentemente 

encontrados na circulação em comparação a outras espécies (ANDRESS; DAY; DAY, 1995). 

Em casos extremos é possível que o aumento na produção de corpúsculos, frente a lesões 

oxidativas induzidas por drogas, possa levar à hemólise e contribuir para o estabelecimento de 

anemia hemolítica (RAVASIO et al., 2012).  

Ferreira et al. (2014) monitorizaram o perfil hepático de felinos anestesiados com 

propofol sob infusão contínua durante período de 90 minutos e demonstraram não haver 

alterações na atividade metabólica e excretora dos hepatócitos, bem como descartou a 

ocorrência de distúrbios clínicos nos animais. Em estudo realizado por Andress, Day e Day 

(1995), que avaliaram os efeitos da exposição das células sanguíneas da espécie felina à 

anestesia com propofol por 10 dias consecutivos, observou-se a formação excessiva de 

corpúsculos de Heinz que resultou em mal-estar generalizado, diarreia, anorexia e maior 
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tempo de recuperação. Em contrapartida, ao avaliar a combinação cetamina-propofol-

dexmedetomidina, na anestesia de felinos, Ravasio et al. (2012) não evidenciaram incremento 

na quantidade de corpúsculos de Heinz após 30 minutos de cirurgia, constatando-se rápida 

recuperação e adequada analgesia.  

 

4.2  Propofol 

 

O propofol é um agente anestésico injetável, classificado como alquifenol (2,6-

diisopropilfenol), altamente lipossolúvel, com pH 7 e estável a temperatura ambiente (NETO, 

1997). Em razão de suas características farmacocinéticas, é hoje um dos fármacos mais 

utilizados para indução e manutenção anestésicas, sob a modalidade de infusão contínua 

(FERRO et al., 2005; PINZON et al., 2012; MANNARINO et al., 2014).   

Sua formulação física constitui-se de 10 mg de óleo de soja, 22,5 mg de glicerol e 12 

mg/ml de lectina de ovo, o que torna esse composto passível de contaminação microbiana, 

exigindo-se cuidados na manipulação e armazenamento, sob risco de sepse iatrogênica (LUIZ 

et al, 2013). De acordo com Trapani et al. (2004), em emulsão lipídica, o propofol caracteriza-

se por ser uma solução de baixa estabilidade física e com curto tempo de estocagem, 

indicando-se o armazenamento sob temperatura controlada.  

Segundo Augusto (2010) as características farmacocinéticas do propofol inclui rápida 

distribuição para o sistema nervoso central, o que permite rápido início de ação. Após, é 

redistribuído para os tecidos periféricos e sofre o processo de depuração com remoção 

plasmática por sítios de metabolização hepática e extra-hepática e sequencial eliminação por 

via renal, o que resulta em rápida recuperação, destituindo-se de efeitos cumulativos.  

De acordo com Oliveira et al. (2007) este fármaco apresenta o perfil farmacológico 

mais adaptado a técnica de administração por infusão contínua. Porém, não deve ser utilizado 

para a manutenção anestésica como agente único, visto que não possui ação antinociceptiva 

(FABBRI et al., 2012; MANNARINO et al., 2014). 

No sistema nervoso central (SNC), o propofol possui mais de um sítio de ação, 

destacando-se a potencialização das transmissões inibitórias do ácido gama-aminobutírico 

(GABA), por meio da ativação dos canais de cloro pelos receptores GABAA pós-sinápticos, 

além da atuação em receptores GABA pré-sinápticos, onde ocorrem a liberação e a captação 

desse ácido (TRAPANI et al., 2000; HANRAHAN et al., 2013). Outra ação importante seria a 

ligação aos receptores de glicina com potencialização do neurotransmissor, caracterizado por 

rápida inibição neuronal, além da interação com receptores nicotínicos neuronais da 
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acetilcolina, cuja função passa a ser inibida. Ao contrário dos anestésicos inalatórios, o 

propofol não aumenta a função dos receptores 5-HTC da serotonina os quais desempenham 

papel importante no controle da êmese, o que resulta em recuperação com baixa incidência de 

náuseas e vômitos. De um modo global, todos esses mecanismos de ação desencadeiam 

depressão do SNC, diminuindo a atividade metabólica e a circulação sanguínea cerebral com 

consequente redução da perfusão cerebral e da pressão intracraniana (TRAPANI et al., 2000).  

Sobre a função cardiovascular, o propofol deprime a pressão arterial em resposta a 

redução da resistência vascular sistêmica (vasodilatação arterial e venosa) e da diminuição da 

contratilidade cardíaca, com consequente redução do índice e do débito cardíaco, além de 

pouco alterar ou reduzir a frequência cardíaca (FERRO et al., 2005). Em relação ao sistema 

respiratório, provoca declínio da frequência respiratória e do volume minuto (Vm) com 

consequente aumento da pressão parcial expirada de dióxido de carbono (EtCO2). A 

depressão ocasionada por esse alquifenol é classificada como dose dependente e ainda, pode 

haver apneia logo após a indução anestésica, necessitando-se de assistência ventilatória 

(VIEIRA e LUNA, 2013). 

O propofol é vastamente utilizado em felinos promovendo indução e recuperação 

anestésicas suaves (PASCOE, ILKIW e FRISCHMEYER, 2006). No entanto, a espécie 

apresenta dificuldade em metabolizar o radical alquifenol presente em sua mólecula em razão 

da baixa atividade da enzima S-glucuroniltransferase no processo de glucoronização 

(FERREIRA et al., 2014).  

Bauquier et al. (2016) ao compararem as taxas de 4 mg/kg/min e 1 mg/kg/min para 

indução anestésica, concluíram que a velocidade de administração influencia na dose 

necessária, de modo que a taxa mais lenta aumenta sua potência em gatos com redução da 

dose final necessária. Em contrapartida, Oliveira et al. (2018) evidenciaram diminuição da 

dose necessária quando uma taxa de infusão mais rápida foi usada em felinos pré-medicados 

com acepromazina e metadona, registrando-se sinais de excitação no grupo que recebeu taxa 

mais lenta para a indução.  

A manutenção anestésica com propofol pode ser alcançada por meio de bolus 

intermitentes ou através da técnica de infusão contínua (NORA, 2008). Porém, essa última 

produz níveis plasmáticos constantes, plano anestésico mais estável e menor incidência de 

efeitos colaterais (OLIVEIRA et al., 2007). 

Diversas pesquisas demonstraram segurança e qualidade na utilização do propofol sob 

anestesia intravenosa total em felinos, tanto como fármaco único quanto em combinação com 

outros agentes (PADILHA et al., 2011; RAVASIO et al., 2012) Entretanto, constatou-se 
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efeito cumulativo da droga e recuperação prolongada de forma dose e tempo-dependentes 

(ANDRESS; DAY; DAY, 1995; PASCOE; ILKIW; FRISCHMEYER, 2006; COMASSETO 

et al., 2015). Dessa forma, seria conveniente e prudente sua associação com fármacos 

analgésicos, hipnóticos ou ambos, haja vista demonstrarem reduzir os requisitos de dose para 

manutenção da anestesia (PADILHA et al., 2011). Ilkiw, Pascoe e Tripp (2003) evidenciaram 

que o uso de cetamina em infusão contínua produz diminuição na dose de infusão mínima de 

propofol em gatos. 

As taxas de infusões indicadas para manutenção da anestesia com propofol em felinos 

podem variar de 0,3 a 0,6 mg/kg/min (MATA et al., 2010; COMASSETO et al., 2015), 

conforme a associação com fármacos analgésicos e/ou hipnóticos. De acordo com a literatura, 

a taxa fixa de 0,3 mg/kg/min é indicada para manutenção anestésica em felinos (PASCOE; 

ILKIW; FRISCHMEYER, 2006; CORREA et al., 2007; DORIGON et al., 2009; PADILHA 

et al., 2011; TAMANHO et al., 2013; FERREIRA et al., 2014; COMASSETO et al., 2015). 

Em estudo realizado por Mata et al. (2010) comparou-se as taxas de propofol de 0,6 e 

0,4 mg/kg/min, isolado ou associado a duas taxas de remifentanil, respectivamente, 

concluindo-se que a combinação com o remifentanil incrementou a analgesia durante o 

período transoperatório, permitindo decréscimo de 33% na taxa de infusão do propofol. 

Complementarmente o uso isolado do propofol na taxa de 0,6 mg/kg/min ocasionou redução 

da FC, ausência de analgesia e recuperação mais prolongada. 

Padilha et al. (2011) relataram anestesia satisfatória em felinas submetidas a 

ovariohisterectomia e anestesiadas sob infusão contínua de propofol na taxa fixa de 0,3 

mg/kg/min associada a remifentanil ou alfentanil.  No entanto, Selmi et al. (2005) relataram 

que na taxa de 0,3 mg/kg/min, em gatos pré-tratados com cetamina-midazolam, produziu 

anestesia satisfatória, contudo registrou-se bradicardia e depressão da função respiratória, bem 

como da pressão arterial.  

Com o objetivo de desenvolver esquemas de infusão contínua de propofol que 

reduzam o efeito cumulativo e a recuperação prolongada na espécie felina (ANDRESS; DAY; 

DAY, 1995; PASCOE; ILKIW, 2006), Comasseto et al. (2015) analisaram a taxa de 0,3 

mg/kg/min de forma fixa ou declinando ao longo do tempo. As duas técnicas mantiveram 

planos anestésicos semelhantes e seguros para felinas, contudo, em taxa variada houve 

redução do consumo do fármaco em 30%. Ambos protocolos necessitaram de resgate 

analgésico no período transoperatório, reafirmando a ausência de propriedades analgésicas 

desse fármaco.   
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4.3 Cetamina 

 

De acordo com sua estrutura química a cetamina apresenta-se como 2-(O-clorofenil)-

2-(metil-amino)-ciclo-hexanona e está disponível comercialmente na forma de mistura 

racêmica ou de cetamina S(+) (LUFT; MENDES, 2005). A forma racêmica é composta pelos 

isômeros ópticos (+) e (-) que, apesar de apresentarem semelhantes fórmulas estruturais e 

químicas, diferem no arranjo do átomo de carbono quiral provocando diferenças em suas 

características farmacocinéticas e farmacodinâmicas.  

É formulada em solução levemente ácida, apresenta alta lipossolubilidade, liga-se 

fracamente a proteínas plasmáticas (cerca de 27 a 47 %) e é encontrada nas concentrações de 

10, 50 e 100 mg/ml de solução. As características farmacocinéticas desse agente se encaixam 

em modelos tricompatimentais (AUGUSTO, 2010), garantindo elevada biodisponibilidade 

plasmática pela via intramuscular, com volume de distribuição significativamente alto e 

meias-vida de distribuição e eliminação curtas. O período de latência varia entre 3 e 5 minutos 

e a duração de ação é de 10 a 40 minutos a depender da via de administração (LUFT; 

MENDES, 2005; VALADÃO, 2010).  

A biotransformação desse fármaco ocorre através do sistema de enzimas microssomais 

hepáticas, o qual apresenta como principal via metabólica a N-desmetilação produzindo a 

norcetamina como metabólito ativo com 1/3 a 1/5 da potência do fármaco e que pode 

prolongar seus efeitos, especialmente, quando utilizado em infusão contínua. A norcetamina é 

conjugada em derivados glicurônicos e excretada por via renal (FANTONI; CORTOPASSI, 

2008). Referências literárias antigas atestavam que a maior parte da cetamina em felinos era 

excretada pelos rins de forma inalterada, todavia, estudos atuais apontam que boa parte deste 

medicamento é biotransformado no fígado e apenas uma ínfima porção é excretada pelos rins 

sem sofrer metabolização (VALADÃO, 2010). 

A cetamina é classificada como anestésico dissociativo, termo utilizado para designar 

a interrupção do fluxo de informações ao córtex cerebral e depressão seletiva de alguns 

centros cerebrais. Essa dissociação se desenvolve em decorrência do bloqueio de estímulos 

sensitivos no tálamo (depressão corticotalâmica) com estimulação simultânea do sistema 

límbico (NETO, 1997). No SNC, causa aumento do fluxo sanguíneo cerebral, da pressão 

intracraniana (PIC) e do consumo de oxigênio, decorrentes da vasodilatação cerebral. Essa 

elevação ocorre em virtude do aumento da concentração arterial de dióxido de carbono 

ocasionada pela depressão respiratória. Adicionalmente, provoca aumento da pressão 

intraocular (PIO) (VALADÃO, 2010). 



12 
 

Os efeitos produzidos pela cetamina no sistema cardiovascular são oriundos da 

estimulação indireta do sistema nervoso simpático, desencadeado pela inibição da absorção 

neuronal das catecolaminas como noradrenalina, dopamina e serotonina, com consequente 

aumento de suas concentrações plasmáticas na circulação sanguínea (VALADÃO, 2010), cuja 

ação cardioestimulante associa-se ao aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e do 

débito cardíaco (SILVA et al., 2010). Dessa forma, seu uso é indicado com certa margem de 

segurança em pacientes com distúrbios cardiovasculares (SUBRAMANIAN et al., 2004). 

A cetamina apresenta mecanismo de ação peculiar, atuando como antagonista não 

competitivo dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) por meio do bloqueio do influxo de 

íons Ca++ para o interior dos neurônios do corno dorsal, quando administrada em doses 

subanestésicas. A interrupção desse fluxo previne a despolarização neuronal e 

consequentemente impede o desencadeamento da transmissão do estímulo nocivo e o 

desenvolvimento da sensibilização central, interrompendo a dor antes do seu estabelecimento 

(HAMILTON, 2005; ADAMANTOS, 2008). Além de sua característica analgésica possui 

propriedades anti-hiperalgésicas e anti-alodínicas destacando-se no controle da dor crônica e 

neuropática (GOGNY, 2006).  

Estudos em humanos demonstraram que a analgesia produzida pela cetamina não se 

equipara àquela promovida pelos opioides, no entanto, sabe-se que a sua ação em receptores 

NMDA pode prevenir a indução e a sensibilização central causada pela estimulação 

nociceptiva periférica, especialmente nos casos de dor forte, intensa ou aguda, renovando 

assim o interesse clínico pelo fármaco como analgésico perioperatório (SUBRAMANIAN et 

al., 2004). A ação antagonista da cetamina nesses receptores demonstra prevenir a tolerância 

induzida por opioides (KISSIN et al., 2000; RIVAT et al., 2002), bem como incrementa sua 

analgesia (LUFT e MENDES, 2005; CARREGARO et al., 2010).  

A utilização da cetamina em doses subanestésica, por meio de infusão contínua isolada 

ou associada à opioides, com o objetivo de prevenir e minimizar a dor pós-operatória, tem 

crescido na prática médica humana e veterinária (SUBRAMANIAN et al., 2004; MUIR, 

2010). De acordo com Gaynor (2008) em estudo com cães, a administração de um bolus de 

0,5 mg/kg/IV seguido da infusão contínua na taxa de 10 g/kg/min forneceu analgesia 

transoperatória adequada, a qual se prolongou no período pós-operatório e proporcionou 

recuperação tranquila.  

Segundo Duke (2013), a utilização transoperatória e pós-operatória de cetamina em 

infusão contínua, nas taxas de 5 a 10 µg/kg/min, é capaz de reduzir em torno de 25% o 

requerimento de anestésico inalatório. Em taxas mais elevadas (50 a 100 µg/kg/min) promove 
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maior redução (40 a 45%) no consumo de anestésico inalatórios, porém pode haver 

incremento de efeitos colaterais. 

 Ilkiw, Pascoe e Tripp (2003) demonstraram que a cetamina em infusão contínua foi 

capaz de reduzir a dose do propofol em felinos. Essa combinação pode ser considerada 

benéfica visto que além de apresentarem efeitos cardiovasculares opostos e complementares, 

o uso de baixas doses de ambos os fármacos minimiza seus efeitos adversos (ANDOLFATTO 

e WILMAN, 2010; RAVASIO et al., 2012). 

A utilização de cetamina, em doses subanestésicas, em infusão contínua, associada à 

opioides, foi capaz de prevenir e minimizar a ocorrência de dor pós-operatória em humanos e 

animais (SUBRAMANIAN et al., 2004) e a sua combinação com alfa-2 agonistas e opioides 

usualmente apresenta baixo custo e detém vantagens de promover efeitos dissociativos 

previsíveis, além de analgesia (CARBONE, 2012; FERNANDEZ-PARRA et al., 2017). 

 

4.4 Dexmedetomidina 

 

A dexmedetomidina apresenta-se como molécula estereoisômero da medetomidina, 

pertencente à classe dos alfa-2 agonistas, e possui maior seletividade para receptores α2 em 

comparação aos receptores α1 adrenérgicos, caracterizando uma relação entre α2/ α1 de 

aproximadamente 1600/1. Essa elevada especificidade resulta em maior potência, quando 

comparada a outros representantes da mesma classe farmacológica, além de proporcionar 

sedação, analgesia e relaxamento muscular com menor efeito depressor cardiovascular, além 

de outros efeitos indesejáveis relacionados à ativação de receptores α1 (BRAGA, 2012). 

Segundo Alves et al. (2000) os efeitos desencadeados pela ação sobre os receptores α2 e α1 

são opostos e a alta seletividade α2 é de suma importância para a produção de sedação e 

analgesia. 

Os receptores alfa-2 adrenérgicos estimulados pela dexmedetomidina ocorrem de 

forma pré e pós-sináptica no SNC e extrassinapticamente em diferentes tecidos. Os receptores 

alfa-2 pré-sinápticos estão presentes em terminações nervosas simpáticas e em neurônios 

noradrenérgicos do SNC, especialmente no locus coeruleus (LC), um pequeno núcleo 

neuronal situado bilateralmente no tronco cerebral, caracterizado por apresentar o maior 

grupo de células noradrenérgicas do cérebro, apresentando-se como modulador do centro da 

vigília. Em adição, são encontrados receptores alfa-2 no corno dorsal da medula espinhal e 

densamente no nervo vago (MURREL e HELLEBREKERS, 2005).  
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A ativação dos receptores adrenérgicos por um agonista resulta em inibição da enzima 

adenilato ciclase com consequente redução do AMP cíclico (AMPc) intracelular. Tal 

diminuição provoca atenuação do funcionamento das proteínas alvo-reguladores, impedindo 

seu processo de fosforilação com consequente alteração da resposta biológica celular 

(BAGATINI et al., 2002). Além disso, a ativação dos receptores alfa-2 pré-sinápticos provoca 

alteração na conformação dos canais de íons potássio, levando a hiperpolarização da 

membrana das células neuronais decorrente do efluxo desse íon, contribuindo para a 

diminuição da excitabilidade dos neurônios do SNC. A estimulação desencadeia, ainda, a 

diminuição da condutância de íons cálcio nos canais de cálcio, o que resulta na inibição da 

síntese e liberação de noradrenalina e, desse modo, promove a modulação da atividade do 

sistema nervoso simpático (GERTLER et al., 2001).  A tais mecanismos de ação atribuem-se 

os efeitos sedativos, miorrelaxantes, analgésicos, hipotensores e a bradicardia, mediados 

centralmente, bem como a estimulação dos receptores espinhais e supraespinhais responsáveis 

pela modulação da atividade noradrenérgica, o que resulta na diminuição da intensidade da 

resposta ao estímulo nociceptivo (BAGATINI et al., 2002; MURREL e HELLEBREKERS, 

2005).  

Os receptores alfa-2 pós-sinápticos se localizam na musculatura lisa vascular e quando 

ativados promovem vasoconstrição periférica. Além disso, há receptores alfa-2 que 

apresentam diferentes funções fisiológicas em uma série de tecidos, os quais citam-se, o 

fígado, o pâncreas, os vasos sanguíneos, as plaquetas, os rins, tecido adiposo e olhos 

(MURREL e HELLEBREKERS, 2005).   

A ação da dexmedetomidina no SNC, especialmente devido à redução da 

noradrenalina no locus coeruleus, caracteriza-se por desencadear efeitos sedativos, hipnóticos 

e ansiolíticos de maneira dose-dependente, com potencialização dos agentes anestésicos 

(BAGATINI et al., 2002). Um estudo realizado por Pascoe et al. (2006) utilizando 

dexmedetomidina como adjuvante da anestesia, demonstrou que a infusão contínua nas taxas 

de 0,5 e 3 µg/kg/h foi capaz de reduzir a concentração alveolar mínima (CAM) do 

isofluorano.  

Podem-se dividir os efeitos cardiovasculares desse alfa-2 agonista em centrais e 

periféricos. A ação nos receptores pré-sinápticos provoca hipotensão e bradicardia mediadas 

centralmente, devido à inibição da liberação de noradrenalina e à ação nos receptores α2 no 

centro vasomotor do SNC reduz a atividade simpática, em virtude da diminuição progressiva 

das catecolaminas circulantes, potencializando a atividade parassimpática, o que contribui de 

forma sinérgica para redução da pressão arterial. Já a atuação nos receptores α2 pós sinápticos 
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presente no endotélio vascular provoca vasoconstrição, mecanismo pelo qual ocorre a 

hipertensão arterial transitória, especialmente observada no período inicial da infusão 

contínua de dexmedetomidina (MURREL e HELLEBREKERS, 2005; KANG et al., 2012; 

RAVASIO et al., 2012), a qual associa-se à bradicardia por resposta reflexa dos 

barroreceptores (VALADÃO et al., 2000). Refere-se ainda um efeito vasoconstritor adicional 

por ação em receptores α1, apesar da altíssima seletividade desse fármaco (BAGATINI et al., 

2002).  

Em humanos, o efeito da dexmedetomidina na pressão arterial é caracterizado como 

bifásico de modo que na fase inicial (fase 1) há hipertensão transitória e bradicardia reflexa 

seguida de hipotensão e bradicardia duradoura (fase 2). Contudo, diversos estudos realizados 

na medicina veterinária demonstraram que a pressão arterial manteve-se dentro dos limites de 

normalidade quando se utilizou a dexmedetomidina associada tanto ao isofluorano quanto ao 

propofol, fato este que pode sugerir predominância do efeito vasoconstritor periférico quando 

associada aos anestésicos gerais (KUUSELA et al., 2003; RAVASIO et al., 2012; SOUZA et 

al., 2010). Estudos evidenciaram a diminuição do débito cardíaco pela dexmedetomidina 

(FLACKE et al., 1993), porém os mecanismos permanecem desconhecidos, sugerindo-se 

resultar do aumento da pós-carga. Entretanto, o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais 

mantém-se acima dos valores associados à hipoperfusão, o que descarta a associação da 

dexmedetomidina com hipóxia miocárdica, em animais com a função cardiovascular normal 

(MURREL e HELLEBREKERS, 2005).  

Ao se determinar a dose e via de administração deve-se considerar que a 

dexmedetomidina apresenta extensivo metabolismo hepático e é eliminada principalmente 

pela via renal (95%) como conjugado do ácido glicurônico (BHANA et al., 2000; 

BACCHIEGA e SIMAS, 2008). Em felinos a farmacocinética da dexmedetomidina foi 

caracterizada por baixo volume de distribuição, clearance moderado, sendo este dependente 

da dose e meia vida de eliminação longa após administração por infusão contínua de curta 

duração (ESCOBAR et al., 2012; PYPENDOP e ILKIW, 2014).  

Segundo Pascoe (2014), a utilização de doses baixas de dexmedetomidina como 

adjuvante da anestesia inalatória promoveu redução da concentração alveolar mínima (CAM), 

com consequentemente diminuição dos efeitos cardiovasculares dos halogenados. 

Independente do seu uso como pré-medicação ou na qualidade de adjuvante da anestesia sob 

infusão contínua, considera-se como vantagem expressiva a disponibilidade de um 

antagonista altamente seletivo, o atipamezole, caracterizado por reverter todos os efeitos 

clínicos (GRANHOLM et al., 2006) 
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O uso da dexmedetomidina por infusão contínua, como adjuvante da anestesia com 

propofol-remifentanil em humanos, reduziu o requerimento de propofol e produziu 

estabilidade hemodinâmica intraoperatória (KANG et al., 2012). Em felinos domésticos, esse 

alfa-2 agonista reduziu o significativamente o consumo de isofluorano e proporcionou melhor 

qualidade da recuperação, porém desencadeou bradicardia com estabilidade da pressão 

arterial sistêmica (SOUZA et al., 2010).  

 

4.5 Tramadol 

 

O tramadol, análogo sintético da codeína, é classificado como opioide atípico em 

virtude de sua fraca ligação aos receptores µ (YAZBEK e FANTONI, 2004). Em seu uso 

clínico apresenta-se sob a forma racêmica, em que ambos enantiómeros colaboram para seu 

efeito analgésico (HERBERT; WEIS; HOLZER, 2007). Apresenta como mecanismo de ação 

propriedades monoaminérgicas caracterizadas pela inibição da recaptação de noradrenalina e 

serotonina, provavelmente nas vias supressoras descendentes que saem do tronco encefálico e 

alcançam o corno dorsal da medula espinhal, bloqueando de forma mista os impulsos 

nervosos medulares. Ambos mecanismos contribuem de forma sinérgica para seu perfil 

analgésico (YAZBEK e FANTONI, 2004; ZHANG et al., 2012).  

Sua afinidade por receptores opioides µ é cerca de 10 vezes menor que a da codeína, 

1000 vezes menor que a ação da metadona e 6000 vezes menor se comparado à morfina 

(GROND e SABLOTZKI, 2004), entretanto o seu metabólito ativo, o O-desmetiltramadol 

(M1), apresenta de 200 a 300 vezes mais afinidade pelos receptores μ, com potência 6 vezes 

maior que a do tramadol, o que contribui significativamente para seu efeito analgésico (WU; 

MICKOWN; LIAO, 2002). Segundo Unlugenc et al. (2002) a administração de tramadol IV 

possui a mesma potência analgésica que a petidina, porém se comparado à morfina, à 

nalbufina e ao fentanil, as proporções são 1/10, 1/5 e 1/1000, respectivamente. 

O tramadol sofre metabolização hepática pelo sistema citocromo P450 produzindo o 

metabólito M1. Em humanos, é metabolizado em glucoronídeos e sulfatos por reações de 

conjugação e desmetilação, entretanto, em felinos, há informações limitadas acerca do 

processo de biotransformação do tramadol e que fora demonstrado, em estudos anteriores, alta 

persistência do metabolito ativo na circulação, a qual parece associar-se à fraca capacidade da 

espécie em conjugar glucoronídeos. (CAGNARDI et al., 2011). A excreção ocorre por via 

renal, apresentando-se mais lenta nos felinos em comparação aos os cães (PYPENDOP e 

ILKIW, 2008). Após administração oral, apresenta alta biodisponibilidade (93%) na espécie 
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felina (PYPENDOP e ILKIW, 2008), com perfil analgésico superior em decorrência da maior 

meia-vida de eliminação e maiores concentrações de M1 quando comparado aos caninos, por 

exemplo (KUKANICH e PAPICH, 2004; PYPENDOP; SIAO; ILKIW 2009).  

Por apresentar ação mista, diferentemente de outros opioides, o tramadol desencadeia 

mínimos efeitos depressores cardiorrespiratórios (ITAMI et al., 2011). De acordo com 

Houmes et al. (1992), a administração em doses terapêuticas do tramadol não possui qualquer 

efeito sobre a FC, função ventricular ou PA e não libera histamina. Quando administrado em 

doses equipotentes em humanos, o grau de analgesia é similar ao da morfina, contudo sem 

vincular-se à depressão respiratória comumente associada aos opioides agonistas μ puro 

(NAGUIB et al., 1998). 

Estudos anteriores demonstraram que a utilização de tramadol na dose de 2 mg/kg, em 

felinos submetidos a orquiectomia ou a ovariohisterectomia, não produziu depressão 

cardiorrespiratória e promoveu analgesia satisfatória, descartando-se a necessidade de resgate 

analgésico (CAGARDI et al., 2011; EVANGELISTA et al., 2014). Hermeto et al. (2015) 

compararam o uso do tramadol (2 mg/kg) pela via epidural ou intramuscular em gatos e 

concluíram que ambas as vias produzem analgesia satisfatória, havendo, porém, maior 

duração do efeito com o uso epidural. 

Alguns efeitos como midríase, sedação, euforia e êmese podem ser observados em 

gatos após tratamento com tramadol, usualmente associados à interação do fármaco com 

receptores opioides µ (VRANKEN, 2012; KUKANICH, 2013). Em casos de overdose, 

quando administrado incorretamente ou em conjunto com outros medicamentos que alteram o 

metabolismo da serotonina, os felinos podem desenvolver a síndrome serotoninérgica que se 

caracteriza como uma tríade, hiperatividade autonômica, sinais neuromusculares e estado 

mental alterado. Esses sintomas podem apresentar-se de forma leve ou intensa, sob o risco de 

levar o animal ao óbito (INDRAWIRAWAN e MCALEES, 2014).  

Na prática veterinária, o tramadol destaca-se no tratamento da dor aguda após 

procedimentos cirúrgicos, como na ovariohisterectomia (OH), em virtude de seu potencial 

analgésico e de sua capacidade em reduzir a CAM dos anestésicos inalatórios, além de 

desencadear mínimos efeitos cardiorrespiratórios (KO et al., 2008; BELLINI et al., 2017). 

Cagnardi et al. (2011) demostraram que o uso de tramadol (2 mg/kg) no pré-operatório 

resultou em analgesia adequada e prolongada com ausência de efeitos cardiopulmonares, em 

felinas submetidas a esterilização cirúrgica. Adicionalmente, Lemos et al. (2017) avaliaram a 

associação tramadol-midazolam em gatas submetidas a OH eletiva e observaram estabilidade 
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cardiorrespiratória, analgesia satisfatória e extensiva ao pós-cirúrgico, sem ocorrência de 

efeitos adversos.  

Seddigh et al. (2009) avaliaram a influência de duas taxas de infusão contínua de 

tramadol sobre a CAM do sevofluorano em cães e constataram diminuição considerável da 

fração expirada desse anestésico, entretanto essa redução não foi considerada dependente da 

dose. De forma similar, Dourado et al. (2011) compararam o efeito de diferentes taxas de 

infusão contínua de tramadol, associado a cetamina e lidocaína, sobre a função 

cardiorrespiratória de felinas anestesiadas com isofluorano e concluíram que a combinação 

tramadol-cetamina-lidocaína nas taxas de 1 mg/kg/h, 0,3 mg/kg/h e 1,5 mg/kg/h, 

respectivamente, promoveu estabilidade cardiorrespiratória com mínimos efeitos adversos, 

sendo, portanto, recomendada para a espécie.  

 

 

5. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia (EMEVZ-UFBA) sob protocolo de 

número 49/2017.  

 

5.1 Animais 

Foram utilizadas 24 gatas, sem raça definida (SRD), oriundas da rotina cirúrgica do 

Hospital Veterinário da Universidade Federal da Bahia, Salvador – BA, com idade entre 6 

meses e 2,5 anos (1,2 ± 0,72) e peso variando entre 2 e 4 kg (3 ± 0,6), consideradas hígidas 

com base em exames físico e laboratoriais incluindo-se eritroleucotrombograma e avaliação 

das funções hepática (gama glutamil transferase) e renal (creatinina). Os animais que durante 

a avaliação pré-anestésica apresentaram comportamento agressivo ou intolerante à 

manipulação foram excluídos do projeto. Os animais foram submetidos a jejum prévio 

alimentar e hídrico de 10 e 2 horas, respectivamente, e foram distribuídos aleatoriamente em 

três grupos de igual número designados: Grupo Cetamina (GC), Grupo Cetamina-

Dexmedetomidina (GCD) e Grupo Cetamina-Tramadol (GCT).  

 

5.2 Protocolo experimental 

Inicialmente as gatas foram pré-medicadas com 3 mg/kg de cetamina (Ketamin® 5%, 

cloridrato de dextrocetamina, Cristália, Brasil), associada ao midazolam (Dormire®, Cristália, 
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Brasil) na dose de 0,2 mg/kg (adaptado de SELMI et al., 2005), ambos por via intramuscular 

(IM). Decorridos 10 min. da MPA (M0), procedeu-se a tricotomia da região abdominal e 

sobre as veias cefálica direita e safena esquerda, as quais foram cateterizadas utilizando-se 

cateteres 22G e 24G, respectivamente. Na veia cefálica direita administrou-se cefalotina 

sódica 30 mg/kg/IV (Cefalotina® sódica, genérico, ABL, Brasil) em associação a 0,1 

mg/kg/IV de meloxicam (Maxicam® 0,2%, Ourofino, Brasil). Ato contínuo, administrou-se, 

na veia cefálica direita, bolus de propofol (Propovan®, propofol, Cristália, Brasil) (6 

mg/kg/IV) para indução anestésica (TENNANT, 2005), seguindo-se a intubação orotraqueal e 

sequencial oferta de oxigênio a 100% (FiO2 = 1,0). As felinas permaneceram sob ventilação 

espontânea, por meio de circuito sem reinalação de gases. Imediatamente após a indução, nos 

animais do grupo GC, iniciou-se a administração de propofol na veia cefálica direita, por 

meio de bomba de infusão (Injectomat Agilia – Fresenius Kabi), na taxa de 0,3 mg/kg/min. 

Em adição, as felinas receberam infusão de cetamina na taxa de 10 µg/kg/min na veia safena 

esquerda associada à fluidoterapia a base de ringer com lactato na taxa de 3 ml/kg/h, por meio 

de bomba de infusão (Infusion Pump 680T - Samtronic). Os grupos GCD e GCT receberam 

tratamento idêntico, porém, em associação à cetamina, o grupo GCD recebeu bolus de 

dexmedetomidina (Dexdomitor®, cloridrato de dexmedetomidina, Zoetis, Brasil) (1 µg/kg) 

seguido de infusão contínua do mesmo fármaco (1 µg/kg/hr) e o grupo GTC recebeu tramadol 

(Tramadon®, cloridrato de tramadol, Cristália, Brasil) em bolus (2 mg/kg) seguido de infusão 

contínua (1 mg/kg/hr) do opioide. Os bolus foram administrados logo após a indução 

anestésica, durante período de 60 s.  

Sequencialmente, as felinas foram posicionadas em decúbito dorsal sobre colchão 

térmico ativo e decorridos 10 minutos da indução anestésica (M1), iniciou-se a OH por 

incisão da linha alba, para a qual estipulou-se tempo médio de 60 minutos. A taxa de propofol 

foi alterada ao longo do protocolo experimental, objetivando-se a manutenção de plano 

anestésico suficiente para inibir resposta ao estímulo doloroso, considerando-se, com base no 

bulbo do olho: 1 - superficial (bulbo do olho centralizado e presença de reflexos palpebrais); 2 

- adequado (bulbo do olho rotacionado, ausência de reflexo palpebral lateral e ausência ou 

presença diminuída de reflexo palpebral medial) ou 3 - profundo (bulbo do olho centralizado 

e ausência de reflexos palpebrais) (adaptado de COMASSETO et al., 2015). Em adição, para 

o estabelecimento da taxa do alquifenol, foram consideradas as variações em parâmetros 

fisiológicos de modo que, na inexistência de resposta autônoma, caracterizada por ausência de 

alterações nas variáveis frequência respiratória (f), frequência cardíaca (FC) e pressão arterial 

média (PAM) ou pela redução em 20% de ao menos duas variáveis, em relação ao momento 
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M0, com o animal em plano anestésico adequado ou profundo, a taxa de infusão de propofol 

foi diminuída de 0,05 mg/kg/min. Quando a anestesia foi considerada insuficiente nesses 

momentos, evidenciada pelo aumento de 20% de ao menos duas dessas variáveis em relação à 

M0, associada a plano anestésico superficial, a taxa de infusão de propofol foi acrescida de 

0,05 mg/kg/min. Nos casos, em que houve divergência entre a avaliação do bulbo do olho e as 

variáveis fisiológicas, a alteração na taxa do propofol baseou-se apenas na variação 

simultânea de dois dos parâmetros fisiológicos: f, FC ou PAM. (RAVASIO et al., 2012; 

COMASSETTO et al., 2015).  

Os ajustes da taxa de infusão do anestésico geral ocorreram nos momentos de estímulo 

nociceptivo supramáximo: M2 (final da celiotomia); M3 (após pinçamento do pedículo 

ovariano direito); M4 (após pinçamento do pedículo ovariano esquerdo); M5 (após 

pinçamento da cérvix uterina); M6 (sutura da musculatura abdominal); M7 (sutura de pele). 

Apenas quando houve acréscimo da taxa de infusão de propofol, foi aguardado período de 10 

min para equilíbrio plasmático da nova taxa.  

Todos os procedimentos foram realizados pela mesma equipe cirúrgica e os dois 

avaliadores treinados foram considerados cegos para os protocolos testados. 

 

5.3 Avaliação dos parâmetros fisiológicos 

 

5.3.1 Frequência cardíaca (FC) 

 

Obtida em batimentos por minuto (bpm), por leitura direta em monitor 

multiparamétrico veterinário (Digicare LifeWindow LW9xVet) após posicionamentos dos 

eletrodos pré-cordiais e de membros. 

 

5.3.2 Pressões arteriais sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM) 

 

Aferidas em mmHg, pelo método oscilométrico, por meio de monitor 

multiparamétrico veterinário (Digicare LifeWindow LW9xVet), cujo manguito, de largura 

correspondente a 40% da circunferência do membro, foi posicionado abaixo da articulação 

úmero-radio-ulnar esquerda. 

 

 

 



21 
 

5.3.3 Frequência respiratória (f) 

 

Registrada, em movimentos por minuto, por leitura direta em monitor 

multiparamétrico (Digicare LifeWindow LW9xVet), através de capnógrafo, cujo sensor do 

tipo sidestream foi acoplado à extremidade da sonda orotraqueal. 

 

5.3.4 Saturação de oxihemoglobina (SpO2) 

 

Registrada, em porcentagem, por leitura direta em monitor multiparamétrico (Digicare 

LifeWindow LW9xVet), cujo emissor-sensor foi acoplado à língua do animal. 

 

5.3.5 Pressão parcial de dióxido de carbono ao final da expiração (EtCO2) 

 

Registrada, em mmHg, por leitura direta em monitor multiparamétrico (Digicare 

LifeWindow LW9xVet), por meio de capnógrafo, cujo sensor do tipo sidestream foi acoplado 

à extremidade da sonda orotraqueal. 

 

5.3.6 Temperatura corpórea (T°C) 

 

Registrada, em graus Celsius, por leitura direta em monitor multiparamétrico (Digicare 

LifeWindow LW9xVet), cujo sensor foi posicionado na ampola retal do animal. 

 

Momentos de avaliação dos parâmetros fisiológicos 

 

Os momentos considerados para registros foram 10 minutos após a MPA (M0), 10 

minutos após a indução anestésica (M1), ao final da celiotomia (M2); após pinçamento do 

pedículo ovariano direito (M3); após pinçamento do pedículo ovariano esquerdo (M4); após 

pinçamento da cérvix uterina (M5), início da sutura da musculatura (M6) e no início da sutura 

de pele (M7), para todos os parâmetros acima descritos, exceto para o momento M0 no qual 

não foram aferidos EtCO2 e SpO2. 
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5.4 Qualidade e tempo de recuperação 

  

A qualidade da recuperação anestésica foi avaliada por meio de escala de classificação 

numérica considerando-se as seguintes pontuações: 1, pobre (animal com marcada excitação 

ou lutando, necessidade de contenção); 2, razoável (animal com pouca excitação ou agitação, 

sem necessidade de contenção); 3, boa (recuperação relativamente suave e mínima 

vocalização); 4, suave (recuperação suave, sem excitação ou vocalização). O tempo de 

recuperação, definido como o intervalo decorrido entre a extubação e a primeira tentativa de 

levantamento de cabeça, foi avaliado (CAMPAGNA et al, 2015).  

 

5.5 Avaliação analgésica pós-operatória 

 

Realizada utilizando-se a escala multidimensional para avaliação da dor aguda pós-

operatória em gatos (BRONDANI et al., 2013). As variáveis mensuradas na escala foram 

pontuadas, obtendo-se a partir da somatória um escore final, com o valor máximo de 30 

pontos. Nos casos em que o escore foi igual ou superior a oito pontos (BRONDANI et al., 

2013), procedeu-se resgate analgésico com tramadol na dose 2 mg/kg/IV. 

As observações e aferições dos parâmetros pertinentes à escala iniciaram-se 1 hora 

após o término da cirurgia, com intervalos de 30 minutos até as primeiras 2 horas (T60, T90 e 

T120) e em seguida a cada 1 hora por um período total de 6 horas (T180, T240, T300 e 

T360). Adicionalmente, foram observados e registrados a ocorrência de efeitos adversos como 

êmese, excitação e edema pulmonar. 

 

5.6 Análise sanguínea de corpúsculos de Heinz 

 

A avaliação de corpúsculos de Heinz foi realizada no laboratório de análises clínicas 

do Hospital Veterinário da UFBA. As amostras de sangue venoso (0,5 ml) foram coletadas e 

armazenadas em tubo contendo anticoagulante (EDTA) para quantificação de corpúsculos de 

Heinz durante a avaliação pré-anestésica, antes do procedimento cirúrgico, e imediatamente 

após o término das infusões anestésicas. O número total de corpúsculos de Heinz foi 

determinado através de esfregaço sanguíneo corados com Panótico do tipo Romanowsky e foi 

balizado na porcentagem total de hemácias contendo corpúsculos, considerando-se para tal 

um total de 1000 hemácias examinadas por lâmina corada. O critério utilizado para 

determinar injúria oxidativa nas células sanguíneas dos felinos foi a formação de corpúsculos 
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de Heinz superior a 15 % em relação aos valores obtidos na análise antes do procedimento 

cirúrgico (ANDRESS; DAY; DAY, 1995). 

 

5.7 Determinação da taxa de infusão média de propofol 

 

A determinação da taxa de infusão média do propofol foi calculada a partir da média 

aritmética das taxas nos momentos de estímulo supramáximo (M2, M3, M4, M5, M6, M7) 

(MANNARINO, et al., 2012), considerando-se os respectivos tempos de infusão.  

 

5.8 Método Estatístico 

 

Os dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para verificação da normalidade 

e posteriormente a análise descritiva. As variáveis paramétricas (FC, PAS, PAM, PAD, f, 

SpO2, EtCO2, temperatura e tempo de recuperação) foram submetidas ao teste de Análise de 

Variância para medidas repetidas (Repeated measures ANOVA) para a comparação dos 

grupos ao longo dos momentos, utilizando o teste de comparações múltiplas de Dunnett’s, 

para analisar os momentos em relação ao inicial. Para comparar entre os grupos dentro de 

cada momento foi utilizado a Análise de Variância de uma via (One Way ANOVA) seguida 

da comparação múltipla de Tukey. 

Para a comparação da taxa de infusão de propofol, avaliação do plano anestésico, 

qualidade da recuperação, escore de dor e percentual de resgate analgésico, variáveis não 

paramétricas, foi utilizado o teste não paramétrico de Friedman para a comparação em cada 

grupos ao longo dos momentos, seguido de comparações múltiplas de Dunn's para analisar os 

momentos em relação ao inicial. Para comparar entre os grupos dentro de cada momento foi 

utilizado o teste de Kruskal-Wallis seguida da comparação múltipla de Dunn's. O nível de 

significância adotado foi 5%. Para análise estatística utilizou-se o programa GraphPad Prism 

6 (GraphPad Software, La Jolla California USA, www.graphpad.com). 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Para melhor visibilização dos dados, os gráficos referentes aos resultados foram traçados com 

base no cálculo da média aritmética das variáveis numéricas colhidas. Os valores médios (x) e 

desvios padrão (s) estão representados nas tabelas. 

http://www.graphpad.com/
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6.1 Frequência cardíaca 

 

Detectou-se variação entre grupos, em que as médias do GCD foram menores que as 

do GC em M1 e do GCT em M1, M3, M6 e M7. Dentro de cada grupo, houve variação em 

que as médias iniciais foram maiores que as de M1 para o GCT e de M1, M2 e M7 para o GC 

e para o GCD. 

 

Tabela 1- Valores médios e desvios padrão (  ± s) da FC (bpm) obtidos em felinas submetidas à infusão 

contínua de propofol, associado à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-

Tramadol (GCT). UFBA - Salvador, BA - 2018. 

 

  
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

GC 194 ±22,2a 157±17,9Ab 166±13,8b 168±29,9 169±21,8 170±19,9 174±16,0 170±8,9Ab 

GCD 192±14,8a 122±9,6Bb 141±19,6b 166±15,0A 175±19,2 174±19,2 166±15,8A 159±11,9Ab 

GCT 200±5,0a 153±26,9Ab 163±28,9 196±32,0B 180±39,5 199±35,5 199±36,6B 198±32,2B 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05). 

Letras minúsculas diferentes, nas linhas, demonstram variação entre momentos (p<0,05). 

 

 

Gráfico 1 -  Variação média da FC (bpm), em felinas submetidas à infusão contínua de propofol, associado à 

Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT). 

 

 

 

 

 

 



25 
 

6.2 Pressões arteriais sistólica, diastólica e média 

 

6.2.1 Pressão arterial sistólica 

 

Para a variável, as médias do GC foram maiores que as do GCT em M3 e aquelas do 

GCD foram maiores que as dos demais grupos em M1. Na avaliação individual pôde-se 

observar decréscimo das médias iniciais em M1 no GC e no GCT e elevação em M3 para GC. 

 

Tabela 2 - Valores médios e desvios padrão (  ± s) da PAS (mmHg) obtidos em felinas submetidas a infusão 

contínua de propofol, associado à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-

Tramadol (GCT). UFBA - Salvador, BA - 2018. 

 

  
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

GC 134±18,8a 101±11,6Ab 129±32,2 163±6,9Abc 163±24,5 159±40,2 152±31,9 139±33,2 

GCD 130±25,5 143±13,1B 126±13,2 144±21,2 157±22,8 144±27,3 148±29,7 131±29,9 

GCT 132±18,3a 91±5,5Ab 117±22,2 131±33,8B 147±29,5 137±41,0 149±17,8 136±17,4 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05).   

Letras minúsculas diferentes, nas linhas, demonstram variação entre momentos (p<0,05). 

 

 

Gráfico 2 -  Variação média de PAS (mmHg), em felinas submetidas à infusão contínua de propofol, associado à 

Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT). 
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6.2.2 Pressão arterial diastólica 

 

Na análise entre grupos o GCD demonstrou maiores médias em M1 relativamente ao 

GC e ao GCT. Na análise dos grupos isoladamente constatou-se redução da média em M1, 

quando comparada a M0, para o grupo GC e GCT. 

 

Tabela 3 - Valores médios e desvios padrão (  ± s) da PAD (mmHg) obtidos em felinas submetidas a infusão 

contínua de propofol, associado à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-

Tramadol (GCT). UFBA - Salvador, BA - 2018. 

 

  
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

GC 103±26,8a 57±9,5Ab 90±33,0 117±14,6 116±20,7 113±33,1 101±26,1 92±24,6 

GCD 89±12,7 102±14,9B 87±12,3 107±25,9 119±23 105±27,0 105±28,6 89±28,0 

GCT 103±23,9a 54±8,7Ab 79±20,2 95±29,9 97±32,3 88±46,1 114±13,4 100±13,6 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05).   

Letras minúsculas diferentes, nas linhas, demonstram variação entre momentos (p<0,05). 

 

 

Gráfico 3 -  Variação média de PAD (mmHg), em felinas submetidas à infusão contínua de propofol, associado à 

Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT). 
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6.2.3 Pressão arterial média 

 

Para a PAM as médias de GC e GCT mostraram-se menores que a do GCD em M1. 

Dentro dos grupos, constatou-se redução das médias iniciais em M1 apenas para os grupos 

GC e GCT. 

  

Tabela 4 - Valores médios e desvios padrão (  ± s) da PAM (mmHg) obtidos em felinas submetidas a infusão 

contínua de propofol, associado à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-

Tramadol (GCT). UFBA - Salvador, BA - 2018. 

 

  
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

GC 112±24,4a 70±11,0Ab 103±32,7 135±14,8 133±19,2 128±34,4 119±27,4 107±27,1 

GCD 101±14,5 116±13,0B 100±11,8 118±24,1 131±22,6 118±26,9 119±28,7 105±24,0 

GCT 113±22,0a 66±7,5Ab 91±20,0 106±26,0 113±30,2 113±36,1 125±12,8 112±14,4 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05).   

Letras minúsculas diferentes, nas linhas, demonstram variação entre momentos (p<0,05). 

 

 

Gráfico 4 -  Variação média de PAM (mmHg), em felinas submetidas à infusão contínua de propofol, associado à 

Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT). 
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6.3 Frequência respiratória 

 

Em relação à f, detectou-se diferença significativa entre grupos apenas em M5 para o 

GC e o GCD. Para todos os grupos, foram registradas maiores médias em M0. 

 

Tabela 5 - Valores médios e desvios padrão (  ± s) da  f (rpm) obtidos em felinas submetidas a infusão 

contínua de propofol, associado à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à 

Cetamina-Tramadol (GCT). UFBA - Salvador, BA - 2018. 

 

  
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

GC 55±8,7a 15±5,9b 14±6,2b 16±5,2b 13±4,6b 9±1,4Ab 9±2,3b 11±5,2b 

GCD 57±8,5a 15±7,4b 16±6,3b 18±9,8b 18±9,1b 15±6,2Bb 15±6,1b 16±7,2b 

GCT 55±8,4a 20±14,7b 13±7,0b 12±5,0b 10±1,64b 13±5,1b 13±5,7b 13±5,3b 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05). 

Letras minúsculas diferentes, nas linhas, demonstram variação entre momentos (p<0,05). 

 

 

Gráfico 5 -  Variação média de f (rpm), em felinas submetidas à infusão contínua de propofol, associado à 

Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT).   
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6.4 Saturação de oxihemoglobina 

 

Não foram constatadas variações entre grupos ao longo do tempo. A análise dos 

grupos individualmente não revelou alterações significativas entre os momentos.  

 

Tabela 6 - Valores médios e desvios padrão (  ± s) da SpO2 (%) obtidos em felinas submetidas a 

infusão contínua de propofol, associado à Cetamina (GC), Cetamina-

Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT).UFBA - Salvador, BA - 

2018. 

 

  
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

GC 100±1,7 100±1,0 99±0,8 99±0,7 100±1,2 99±1,3 100±1,0 

GCD 100±1,3 100±3,0 98±2,6 98±1,2 98±0,5 99±1,8 97±2 

GCT 96±3,5 99±0,5 98±0,8 99±1,2 98±1,0 99±0,7 99±1,3 

 

 

 

Gráfico 6 -  Variação média de SpO2 (%), em felinas submetidas à infusão contínua de propofol, associado à 

Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT).   
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6.5 Pressão Parcial de dióxido de carbono ao final da expiração (EtCO2) 

 

Para o EtCO2 a comparação das médias entre grupos e entre momentos não revelou 

diferenças significativas.  

 

Tabela 7 - Valores médios e desvios padrão (  ± s) da EtCO2 (%) obtidos em felinas submetidas 

a infusão contínua de propofol, associado à Cetamina (GC), Cetamina-

Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT). UFBA - Salvador, BA - 

2018. 

 

  
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

GC 36±5,4 41±3,5 38±4,2 40±2,1 43±5,3 45±4,2 44±8,6 

GCD 43±7,9 48±10,4 43±8,8 42±8,5 42±7,1 42±8,1 40±10,4 

GCT 40±6,7 47±10,5 45±7,4 42±7,2 44±7,2 44±8,6 44±10,1 

 

 

 

Gráfico 7 -  Variação média de EtCO2 (mmHg), em felinas submetidas à infusão contínua de propofol, associado 

à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT).   
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6.6 Temperatura 

 

Para a T ºC, em M6, o GCT apresentou média maior que o GC. Na análise de cada 

grupo, constataram-se valores decrescentes, relativamente ao M0, a partir de M2 para o grupo 

GC e a partir de M5 para os grupos GCD e GCT. 

 

Tabela 8- Valores médios e desvios padrão (  ± s) da T(°C) obtidos em felinas submetidas a infusão contínua de 

propofol, associado à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT). 

UFBA - Salvador, BA - 2018. 

  
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

GC 38,2±0,38a 38,2±0,38 38±0,35b 37,9±0,36b 37,8±0,27b 37,6±0,27b 37,4±0,12Ab 37,4±0,3b 

GCD 38,2±0,34a 38,2±0,34 38±0,24 38±0,23 37,8±0,18 37,6±0,26b 37,6±0,21b 37,5±0,23b 

GCT 38,24±0,32a 38,2±0,32 38,1±0,28 38±0,22 37,9±0,35 37,8±0,29b 37,8±0,19Bb 37,5±0,2b 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05). 

Letras minúsculas diferentes, nas linhas, demonstram variação entre momentos (p<0,05). 

 

 

Gráfico 8 -  Variação média de T (°C), em felinas submetidas à infusão contínua de propofol, associada à 

Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT). 
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6.7 Variação da Taxa de infusão do Propofol 

 

Na avaliação entre grupos, apenas em M3, o grupo GC apresentou maior média que o 

grupo GCD. Ao longo do tempo, constataram-se menores médias a partir de M5 para o GCD 

e a partir de M6 para o GCT, quando comparados com o momento inicial (M2). 

 

Tabela 9 -  Valores médios e desvios padrão (  ± s) da taxa de propofol (mg/kg/min) nos momentos de 

estímulo supramáximo, para os grupos: Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) e 

Cetamina-Tramadol (GCT). UFBA - Salvador, BA - 2018. 

 

  
M2 M3 M4 M5 M6 M7 

GC 0,3±0,0 0,31±0,06A 0,31±0,08 0,31±0,11 0,29±0,14 0,24±0,11 

GCD 0,3±0,0a 0,25±0,0B 0,23±0,04 0,2±0,08b 0,17±0,11b 0,13±0,12b 

GCT 0,3±0,0a 0,28±0,04 0,27±0,06 0,25±0,1 0,23±0,12b 0,2±0,12b 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05). 

Letras minúsculas diferentes, nas linhas, demonstram variação entre momentos (p<0,05). 

 

 

Gráfico 9 -  Variação média da Taxa de Propofol (mg/kg/min) nos momentos de estímulo supramáximo, para os 

grupos: Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) e Cetamina-Tramadol (GCT).  
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6.8 Determinação da taxa de infusão média de propofol 

 

A avaliação entre grupos, o GC obteve maior média em relação ao GCD e o GCT. Na 

análise isolada, constatou-se redução de 1,73%, 15,63% e 29,17%, respectivamente para os 

grupos GC, GCT e GCD, em comparação com a taxa de infusão inicial.  

 

Tabela 10 - Determinação da taxa média de propofol (mg/kg/min) obtidas em felinas tratadas com 

infusão contínua de Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou 

Cetamina-Tramadol (GCT) - Salvador, BA - 2018.  

    

  Taxa de Propofol (mg/kg/min) 

GC 0,29±0,09A 

GCD 0,21±0,09B 

GCT 0,25±0,08B 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05). 

 

 

 

 

 

                           * representa diferenças significativas 

Gráfico 10 -  Determinação da taxa média de propofol (mg/kg/min) obtida em felinas tratadas com infusão 

contínua de Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou Cetamina-Tramadol (GCT). 
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6.9 Avaliação do plano anestésico 

 

Constataram-se diferenças estatísticas em todos os momentos, em que os grupos GC e 

GCD diferiram igualmente do grupo GCT. 

 

 

Tabela 11 - Valores médios e desvios padrão (  ± s) do plano anestésico das felinas submetidas à 

infusão contínua de propofol associado à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina 

(GCD) ou Cetamina-Tramadol (GCT). UFBA - Salvador, BA - 2018.  

 

    M2 M3 M4 M5 M6 M7 

GC 2±1,0A 1,5±0,88A 1,5±0,88A 3±1,0A 2,5±1,0A 1±1,0A 

GCD 3±0,0A 3±0,0A 3±0,0A 3±0,0A 3±0,0A 3±0,0A 

GCT 2±0,0B 2±0,0B 2,5±0,0B 2±0,0B 1±0,38B 1±0,38B 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05). 

 

 

Gráfico 11 -  Variação média do plano anestésico de felinas submetidas à infusão contínua de propofol, associado 

à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT). 
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6.10 Recuperação 

6.10.1 Tempo de recuperação 

 

As médias obtidas para esta variável demonstraram maior tempo de recuperação para 

o grupo GC em relação ao GCD e GCT.  

 

Tabela 12 - Valores médios e desvios padrão (  ± s) do tempo de recuperação (min) das felinas 

submetidas à infusão contínua de propofol associado à Cetamina (GC), Cetamina-

Dexmedetomidina (GCD) ou Cetamina-Tramadol (GCT). UFBA - Salvador, BA - 

2018.  

   

  Tempo de Recuperação (min) 

GC 42,1±25,95A 

GCD 25,6±13,77B 

GCT 23,7±10,28B 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05). 

 

 

 

 

Gráfico 12 -  Variação média do Tempo de Recuperação (Min) de felinas submetidas à infusão contínua de 

propofol, associado à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol 

(GCT).   
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6.10.2 Qualidade da recuperação 

 

Os animais dos grupos GC e GCD apresentaram qualidade de recuperação razoável (2) e 

diferiram igualmente do GCT, no qual se constatou recuperação suave (4).   

 

Tabela 13 - Valores médios e desvios padrão (  ± s) da qualidade da recuperação das felinas 

submetidas à infusão contínua de propofol associado à Cetamina (GC), Cetamina-

Dexmedetomidina (GCD) ou Cetamina-Tramadol (GCT). UFBA - Salvador, BA - 

2018.  

   

  Qualidade da Recuperação 

GC 2±1,3A 

GCD 2±1,1A 

GCT 4±0,7B 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05). 

 

 

 

Gráfico 13 -  Variação média da qualidade da recuperação de felinas submetidas à infusão contínua de propofol, 

associado à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT). 
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6.11 Avaliação analgésica pós-operatória 

 

6.11.1 Escores de dor 

 

Em relação ao escore de dor, foram constatadas diferenças entre o GCT e ambos os 

grupos, GC e GCD, em que as médias dos escores destes foram superiores àquelas do grupo 

tramadol.  

 

Tabela 10 - Valores médios e desvios padrão (  ± s) dos Escores de Dor de felinas submetidas à infusão 

contínua de propofol, associado à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à 

Cetamina-Tramadol (GCT) -  Salvador, BA – 2018. 

 

 
T60 T90 T120 T180 T240 T300 T360 

GC 15±10,3A 13±9,1A 8±5,6 1±1,6 1±1,6 1±1,6 1±1,6 

GCD 16±8,3A 8±6,2A 5±6,5 2±2,8 2±2,1 1±1,5 1±1,5 

GCT 4±2,7B 3±2,7B 2±2,8 2±2,2 2±2,3 2±2,3 2±2,3 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05). 

 

 

 

Gráfico 14 -  Variação média dos escores de dor de felinas submetidas à infusão contínua de propofol, associado à 

Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) ou à Cetamina-Tramadol (GCT). 
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6.11.2 Resgate analgésico 

 

Foram observadas diferenças entre os grupos no T60 e T90, em que para o primeiro 

tempo de avaliação, 50% dos animais do GC e 62,5% do GCD necessitaram de resgate 

analgésico em comparação ao GCT, no qual não houve necessidade de intervenção antálgica 

até um período de seis horas pós-cirúrgico. No T90 apenas o GC diferiu estatisticamente do 

GCT, denotando maior porcentagem de resgate. A partir do T180 nenhum animal necessitou 

de intervenção analgésica. 

 

 

Tabela 10 - Percentual de felinas que receberam resgate analgésico pós-operatório, após serem submetidas à 

infusão contínua de propofol, associado à Cetamina (GC), Cetamina-Dexmedetomidina (GCD) 

ou à Cetamina-Tramadol (GCT) - Salvador, BA – 2018.   

   

 
T60 T90 T120 T180 T240 T300 T360 

GC 50 (4/8)A 37,5 (3/8)A 12,5 (1/8) 0 (0/8) 0 (0/8) 0 (0/8) 0 (0/8) 

GCD 62,5 (5/8)A 25 (2/8) 12,5 (1/8) 0 (0/8) 0 (0/8) 0 (0/8) 0 (0/8) 

GCT 0 (0/8)B 0 (0/8)B 0 (0/8) 0 (0/8) 0 (0/8) 0 (0/8) 0 (0/8) 

Letras maiúsculas diferentes, nas colunas, demonstram variação entre grupos (p<0,05). 

 

 

 

6.12 Quantificação de corpúsculos de Heinz 

 

Não foram detectados corpúsculos de Heinz antes ou após as infusões anestésicas nas 

felinas deste estudo. 
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7. DISCUSSÃO 

 

O uso do propofol para manutenção da anestesia em felinos ainda é controverso em 

virtude das particularidades metabólicas dessa espécie (ROBERTSON, 2008). Entretanto, a 

abordagem anestésica multimodal com o uso do alquifenol, associado a fármacos analgésicos 

e hipnóticos por meio da AIVT, pode proporcionar protocolos seguros e eficazes, 

desmistificando seus efeitos em gatos (ANDRESS; DAY; DAY, 1995; PASCOE; ILKIW; 

FRISCHMEYER, 2006; COMASSETO et al., 2015; PADILHA et al., 2011; RAVASIO et 

al., 2012). 

No que se refere ao protocolo experimental, vale salientar que as doses de propofol, 

cetamina, dexmedetomidina e tramadol, empregadas sob infusão contínua, foram 

determinadas em estudos prévios (TAMANHO et al., 2013; FERREIRA et al., 2014; 

COMASSETO et al., 2015; AMBROS et al., 2013; SOUZA et al., 2010; ESCOBAR et al., 

2012; RAVASIO et al., 2012; DOURADO et al., 2014) e adaptadas conforme condições 

experimentais. Relativamente à medicação pré-anestésica, optou-se por realizá-la em razão da 

resistência dos animais frente à cateterização venosa evidenciada durante a fase experimental 

piloto. Desse modo, decidiu-se pela administração conjunta de cetamina e midazolam, 

objetivando-se reduzir o estresse dos animais, com mínimos efeitos depressores 

cardiorrespiratórios.  

Relativamente à avaliação dos parâmetros cardiovasculares, a FC reduziu em todos os 

grupos no momento M1 (10 minutos após a indução anestésica), no entanto essa diminuição 

foi mais expressiva no grupo cetamina-dexmedetomidina. Tais variações coincidem com o 

período de ação do propofol e refletem possivelmente seus efeitos simpatolíticos e 

vagotônicos centrais, conforme citado por Oliveira et al. (2007). Ademais, o efeito mais 

pronunciado observado no GCD é explicado pela ação da dexmedetomidina no sistema 

cardiovascular, que incluem bradicardia mediada centralmente em resposta reflexa a 

hipertensão inicial, além de sua atividade simpatolítica (VALADÃO et al., 2000; MURREL e 

HELLEBREKERS, 2005). Contudo, vale salientar que, sequencialmente, houve incremento 

das médias e que através da visibilização por meio de monitor multiparamétrico descartaram-

se alterações no ritmo cardíaco, a exemplo dos bloqueios atrioventriculares, fato igualmente 

reportado por outros autores (PYPENDOP et al., 2011; RAVASIO et al., 2012, MARTIN-

FLORES et al., 2017). Complementarmente, Lemos et al. (2017) ao compararem o uso da 

dexmedetomidina ou do tramadol associados ao midazolam em felinas, observaram ação 

similar desta primeira sobre a variável, apesar de administrados por via IM.  
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As avaliações das pressões arteriais (PAS, PAD, PAM) revelaram valores reduzidos 

10 minutos após a indução anestésica com propofol (M1), para o grupo cetamina e cetamina-

tramadol em relação ao GCD, no qual observou-se elevação das médias. Sabe-se que o 

propofol é um potente depressor do sistema cardiovascular em virtude de seus efeitos na 

resistência vascular sistêmica e sobre o cronotropismo cardíaco (OLIVEIRA et al., 2007). 

Segundo Yang et al. (1997), os principais fatores responsáveis pela redução da PA após a 

administração de propofol são a diminuição do tônus simpático, a vasodilatação periférica, a 

ação inotrópica e cronotrópica negativas e a depressão do reflexo barorreceptor. No entanto, 

nos animais tratados com o alfa-2 agonista pôde-se notar incremento da pressão arterial, 

possivelmente em razão dos efeitos predominantes da dexmedetomidina na resistência 

vascular, em razão de sua atividade noradrenérgica central e vasoconstritora periférica 

(GERTLER et al., 2001), o que proporcionou maior estabilidade cardiovascular quando 

associada ao propofol, conforme igualmente observado por Ravasio et al. (2012). 

Vale ressaltar que o uso da cetamina isolada ou associada ao tramadol não pareceu 

contrabalancear os efeitos deletérios do bolus de propofol sobre a função cardiovascular, 

diferindo assim, dos estudos realizados por Zonca et al. (2012), em que a associação Ketofol 

(cetamina-propofol) atenuou a depressão associada ao alquifenol. 

Em particular, no momento M1, os grupos GC e GCT apresentaram valores de 

pressões arteriais aquém do limite fisiológico, o que pode refletir o efeito depressor 

cardiovascular do propofol (OLIVEIRA et al., 2007), todavia, houve reestabelecimento 

sequencial do parâmetro de modo que nenhum dos protocolos desencadeou hipotensão 

duradoura, a qual poderia prejudicar a perfusão tecidual. Desta forma, a análise dos resultados 

permite sugerir que a infusão contínua de cetamina isolada ou associada à dexmedetomidina 

ou ao tramadol não potencializou os efeitos vasodilatadores típicos da anestesia com propofol 

(SELMI et al., 2005), contribuindo para a estabilidade pressórica durante o período 

transoperatório em todas as felinas.  

Especialmente no momento M3, para a PAS, o GC apresentou média maior que a 

grupo tratado com tramadol. Esse aumento pode ser considerado como evidência de dor em 

resposta ao estímulo de pinçamento do pedículo ovariano, diante da potência analgésica 

visceral limitada da cetamina em dose subanestésica (AMBROS et al., 2013). Contudo, 

nenhum animal necessitou de resgate analgésico transoperatório. 

No que se refere à f, em todos os grupos, observou-se declínio das médias iniciais a 

valores normais (8-20 mpm) considerando-se felinos sob anestesia (Mc KELVEY e 

HOLLINGSHEAD, 1994). Tais achados corroboram os de Comassetto et al. (2015) que 
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ratificam os efeitos depressores respiratórios característicos do propofol após a indução, 

particularmente evidente no estudo em pauta, em decorrência das altas frequências 

respiratórias observadas previamente à indução, em virtude do estresse associado à contenção 

e à venopunção dos animais, mesmo após a medicação pré-anestésica (TABOABA e 

MURISON, 2010; OLIVEIRA et al., 2018). Ao se comparar os tratamentos, detectou-se 

variação estatística apenas em M5 quando as médias do GC foram menores que as do GCD, 

fato que pode estar associado às maiores taxas do alquifenol necessárias para manutenção do 

plano anestésico nos animais tratados apenas com a cetamina. 

Nesse âmbito, é sabido que para a interpretação mais consistente do estado 

ventilatório, torna-se fundamental a análise da pressão parcial de dióxido de carbono, que 

pode ser obtida com amostras de gás expirado, considerando-se que, em condições de 

adequada relação ventilação-perfusão, o gradiente alvéolo arterial de CO2 apresenta-se em 

torno de 3 a 4 mmHg (LONG; KOYFMAN; VIVIRITO, 2017). Dentro desse conceito, com 

base nos achados, os diferentes protocolos não denotaram diferenças nos níveis de CO2 

expirado, os quais também não oscilaram ao longo do tempo. Cabe salientar apenas que no 

momento M2, nos animais tratados com tramadol ou dexmedetomidina, foram registradas 

médias ligeiramente acima dos níveis de referência (35-45 mmHg) (PACHTINGER, 2013), o 

que pode estar associado ao efeito sequencial ao bolus desses fármacos em associação ao 

propofol, cujas taxas ainda permaneciam constantes.   

Desse modo, aventa-se dizer que a dexmedetomidina e o tramadol podem ter 

potencializado a ação depressora do propofol. Tal achado corrobora os de Pypendop et al. 

(2011) ao constatarem elevadas concentrações sanguíneas de CO2 quando maiores taxas de 

dexmedetomidina foram utilizadas durante infusão alvo-controlada, em felinos anestesiados 

com isofluorano. Complementarmente, segundo Dourado et al. (2014), a infusão contínua de 

tramadol em dose elevada implicou na necessidade de implementação de ventilação 

mecânica, em alguns felinos anestesiados com isofluorano.      

Apesar das pequenas oscilações observadas para f em M5, essas não foram capazes de 

repercutir na EtCO2, assim como a pequena variação detectada para a EtCO2 em M2, 

aparentemente não teve correlação com a f, podendo-se imputá-la possivelmente a oscilações 

no volume corrente, não avaliado nesse estudo. Contudo, as taxas de CO2 expirado foram 

sequencialmente reestabelecidas e permaneceram estáveis em todos os grupos até o final do 

protocolo experimental, descartando-se, desta forma, a necessidade de instituição de 

ventilação mecânica. Vale considerar ainda que, por tratarem-se de animais hígidos, com 

médias de pressão arterial dentro da normalidade (PAM > 96 mmHg) (CAMACHO e 
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MUCHA, 2014), as análises propostas de f e EtCO2 descartam interferências importantes dos 

protocolos testados na eficácia ventilatória.    

A estabilidade da SpO2 corrobora os valores de f e  

EtCO2 e descarta igualmente possíveis eventos hipoxêmicos durante o procedimento para 

todos os tratamentos durante os quais as felinas permaneceram intubadas respirando oxigênio 

a 100% (FiO2 = 1,0). Esses resultados são similares aos observados por Ravasio et al. (2012) 

que obtiveram valores dentro dos intervalos de referência ao compararem o uso da associação 

cetamina-propofol com ou sem dexmedetomidina em felinas. Dourado et al. (2014) 

igualmente reportaram médias normais de SpO2, em felinas tratadas com diferentes taxas de 

infusão de tramadol, contudo, o grupo que recebeu doses mais elevadas apresentou depressão 

respiratória severa logo após a administração do bolus, efeito imputado à ação depressora 

dose-dependente dos opioides (TEPPEMA, 2003).  

Na análise da T ºC pôde-se observar, em todos os grupos, que houve redução nas 

médias ao longo do tempo, porém nenhum animal apresentou hipotermia (T < 37 °C) 

(ARMSTRONG  et al., 2005). A perda progressiva de calor durante a anestesia ocorre, 

provavelmente, em decorrência da vasodilatação, redução da atividade metabólica, 

miorrelaxamento e depressão do centro termorregulador promovidos pela ação dos fármacos 

anestésicos, além da exposição da cavidade abdominal e da baixa temperatura dos fluidos e 

gases inalados (ONCKEN; KIRBY; RUDLOFF, 2001; ARMSTRONG  et al., 2005). Desta 

forma, apesar da utilização de colchão térmico, acredita-se que a perda de calor esteja 

primordialmente relacionada à anestesia geral e aos fatores inerentes ao procedimento 

cirúrgico, descartando-se maiores interferências específicas do tramadol ou da 

dexmedetomidina (SOUZA et al., 2010). A diminuta variação observada em M6 

relativamente aos grupos tratados com cetamina ou cetamina-tramadol pode ser imputada à 

variação individual entre as felinas e é isenta de significado clínico. 

Relativamente à taxa de infusão de propofol, no momento M3, mediante pinçamento 

do pedículo ovariano direito, estímulo esse considerado intensamente álgico, o grupo 

cetamina necessitou de acréscimo na taxa (0,31 mg/kg/min) em comparação com o valor 

inicial, denotando diferença estatística em relação GCD (0,25 mg/kg/min). Comassetto et al. 

(2015) relataram comportamento semelhante ao constatar a necessidade de resgate analgésico 

nos momentos de maior estímulo cirúrgico em praticamente todas as felinas anestesiadas com 

taxa fixa e variável de propofol.  

Ao longo do tempo, a cetamina quando associada à dexmedetomidina ou ao tramadol, 

diminuiu significativamente a taxa de infusão do propofol. Com base nestes resultados pode-
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se afirmar que em felinos a associação da cetamina com a dexmedetomidina ou com o 

tramadol potencializaram o alquifenol, reduzindo a taxa necessária para obtenção de plano 

adequado de anestesia, em comparação com aquela usualmente utilizada em felinos 

(0,3mg/kg/min) (PASCOE; ILKIW; FRISCHMEYER, 2006; CORREA et al., 2007; 

DORIGON et al., 2009; PADILHA et al., 2011; TAMANHO et al., 2013; FERREIRA et al., 

2014). Complementarmente, a maior taxa de infusão média necessária para GC demonstra 

que a cetamina, na dose utilizada, pouco agregou ação antinociceptiva visceral em acordo 

com os achados de Robertson (2003) e Ambros et al. (2013).  

Ao se analisar a evolução dos planos anestésicos, cabe salientar inicialmente as 

variações observadas ao longo dos momentos entre os grupos GC e o GCT. No M3 e M4, 

para o grupo cetamina, constatou-se planos mais superficiais, o que confirma a necessidade de 

acréscimo da taxa do propofol em resposta a um estímulo doloroso de maior intensidade. Já 

no GCT, pôde-se verificar adequação do plano até o momento M5, com consequente 

analgesia transoperatória satisfatória, havendo, nos momentos finais, superficialização do 

plano anestésico, o que reflete a redução da taxa do propofol, haja vista tratar-se de período de 

menor estímulo cirúrgico.    

Em particular, para o GCD, não houve variação no plano anestésico ao longo do 

procedimento cirúrgico, o qual se caracterizou por profundo com base na metodologia 

utilizada (adaptado de COMASSETO et al., 2015). A determinação do plano nesse grupo 

divergiu dos dados obtidos pela avaliação do globo ocular, baseando-se apenas em variações 

dos parâmetros fisiológicos em todos os momentos.  Essa divergência pode ser justificada, 

possivelmente, pela midríase desencadeada imediatamente após a administração da 

dexmedetomidina, a qual inviabilizou a correta determinação do plano anestésico através do 

posicionamento do bulbo do olho.  

Segundo Koss (1986), a noradrenalina inibe o núcleo pupiloconstritor dos gatos por 

meio de um mecanismo alfa-2-adrenérgico, com consequente dilatação pupilar. Larson e 

Talke (2001) demonstraram que em humanos a dexmedetomidina provoca miose, divergindo 

dos achados em felinos, cuja ação desse fármaco desencadeia midríase mesmo na presença do 

anestésico geral, corroborando os resultados observados no estudo em tese. Desta forma, 

optou-se por não comparar o GCD aos demais grupos, face à não uniformidade dos critérios 

considerados.  

Com relação à recuperação, o grupo GC denotou maior tempo de recuperação 

anestésica que os grupos GCD e GCT. A espécie felina apresenta particularidades 

metabólicas, as quais demonstram, naturalmente, deficiência na biotransformação de 
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compostos fenólicos como o propofol, o que pode desencadear efeito cumulativo e extenso 

período de recuperação anestésica (PASCOE; ILKIW; FRISCHMEYER, 2006; FERREIRA 

et al., 2014). De acordo com alguns estudos, quanto maior a taxa de propofol, mais 

prolongada será a recuperação anestésica total (ANDRESS; DAY; DAY, 1995; TAMANHO 

et al., 2013; GEHRCKE et al., 2013). Com base neste conceito, a recuperação mais 

prolongada no GC pode ser explicada pelo maior requerimento de propofol, visto que nesse 

grupo o efeito potencializador foi diminuto.  

Apesar de não haver diferença estatística entre os grupos GCD e GCT, clinicamente, 

constatou-se que o primeiro apresentou tempo de recuperação um pouco maior que esse 

último. Esse resultado traduz a maior potência sedativa e hipnótica da dexmedetomidina 

(BAGATINI et al., 2002; MURREL e HELLEBREKERS, 2005), corroborando os achados de 

Biermann et al. (2012) e Ravasio et al. (2012). Por outro lado, não foram observadas 

características sedativas com o uso do tramadol, fato igualmente reportado pela literatura 

(BELLINI et al., 2016; MONTEIRO et al., 2016). 

Quanto à qualidade no despertar, os animais de ambos os grupos, GC e GCD, 

estatisticamente, apresentaram qualidade de recuperação razoável. No entanto, quatro animais 

do GC e três do GCD demonstraram recuperação pobre caracterizada por marcada excitação 

com necessidade de contenção. Esse resultado pode ser justificado, possivelmente, pelo fato 

desses animais estarem com altos escores de dor, havendo para todos a necessidade de resgate 

analgésico com tramadol (2 mg/kg/IV). De fato, após tal conduta, não houve necessidade de 

contenção e os animais mostraram-se mais tranquilos e receptivos. Todos os animais do GCT 

apresentaram recuperação suave. Em suma, na avaliação pós-operatória não foram observados 

efeitos adversos, a exemplo de salivação, êmese, excitação ou edema pulmonar considerando-

se todos os tratamentos. 

No que concerne a avaliação analgésica, pôde-se constatar que os animais dos grupos 

GC e GCD apresentaram escores de dor elevados nos primeiros momentos de avaliação pós-

operatória (T60 e T90) diferindo das médias observadas no GCT, cujos animais 

demonstraram escores sempre inferiores a sete pontos, considerando-se as 6 horas de 

avaliação. Vale ressaltar que dois animais do GC e um do GCD demonstraram-se bastante 

agressivos logo após o retorno da consciência, sendo estes classificados com o escore máximo 

(escore de dor = 30).  

Em estudo realizado por Ambros e Duke (2013), as infusões de cetamina em baixas 

doses interferiram minimamente na antinocicepção térmica e mecânica de gatos conscientes. 

Em adição, Robertson (2003) afirma que o uso exclusivo da cetamina, em dose baixa, pode 
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resultar em hiperalgesia em felinos. Esses achados se aproximam dos resultados obtidos nesse 

estudo, em que a infusão de cetamina isolada, em dose subanestésica, não proporcionou 

analgesia perioperatória adequada. Já Zonca et al. (2012) e Ravasio et al. (2012) consideraram 

a infusão contínua da combinação propofol-cetamina satisfatória para procedimentos de dor 

moderada, com boa analgesia pós-operatória. Tal divergência pode ser imputada às doses 

mais elevadas utilizadas pelos autores relativamente ao estudo em tese. 

De forma semelhante ao observado no GC, a associação da cetamina com a 

dexmedetomidina não proporcionou analgesia pós-operatória satisfatória, visto que todos os 

animais necessitaram de resgate analgésico (escore de dor ≥ 8) no momento em que 

recuperaram a consciência. Lemos et al. (2017) obtiveram resultado similar ao avaliarem a 

eficácia da dexmedetomidina associada ao midazolam em felinos, constatando-se analgesia 

menos potente e duradoura, em relação à associação do benzodiazepínico com o tramadol. Em 

contrapartida, outros autores relatam adequada analgesia pós-operatória com o uso do alfa-2 

agonista, no entanto nesses estudos foram utilizadas doses consideravelmente maiores 

(SLINGSBY e TAYLOR, 2008; PYPENDOP et al., 2014; FERNANDEZ-PARRA et al., 

2017).  

Ao se considerar os animais tratados com tramadol, descartou-se resgate analgésico 

em 100 % das felinas ao longo do período avaliado, podendo-se atestar a eficiente ação 

analgésica do opioide em acordo com os achados de outros autores (CAGNARDI et al., 2001; 

EVANGELISTA et al., 2014; HERMETO et al., 2015. Desse modo, pode-se inferir que a 

analgesia fornecida pela infusão contínua da cetamina em associação ao tramadol, nas doses e 

períodos avaliados foi melhor que aquela proporcionada pela combinação com a 

dexmedetomidina.     

Alguns autores referem o aumento da formação do corpúsculo após infusão 

prolongada ou uso repetido do propofol em felinos, ampliando as injúrias oxidativas aos 

eritrócitos (COURT, 2013). Contudo, no estudo em tese, não foram observados corpúsculos 

de Heinz em nenhum dos animais após os diversos tratamentos. Tais achados podem ser 

atribuídos às baixas doses dos fármacos utilizados, especialmente o propofol, assim como ao 

curto tempo de infusão 

Ravasio et al. (2012) reportaram resultado similar ao avaliar a formação de 

corpúsculos de Heinz após administração da associação cetamina-propofol com ou sem 

dexmedetomidina em felinas. Já Andress, Day e Day (1995) relataram altas concentrações de 

corpúsculos (31%) após infusão contínua de propofol em gatos, no entanto, os animais foram 

submetidos à infusão do anestésico geral por 7 dias consecutivos.  
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8. CONCLUSÕES 

 

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

concluir que em felinas anestesiadas com propofol e submetidas à OH: 

 

 A infusão contínua de cetamina associada à dexmedetomidina ou ao tramadol é segura 

e não promove mudanças fisiológicas significativas. Ambas associações demonstraram 

estabilidade cardiorrespiratória durante o período de infusão. 

 

 A infusão de dexmedetomidina ou de tramadol, quando associados à cetamina, 

potencializam o propofol em 29,1% e 15,6%, respectivamente. Enquanto que o seu 

uso isolado requer maiores taxas de propofol. 

 

 A combinação da cetamina com o tramadol, por meio de AIVT, conferiu analgesia 

pós-operatória satisfatória, por, no mínimo, 6 horas. Já a sua utilização isolada ou 

associada à dexmedetomidina proporcionou analgesia pós-operatória insatisfatória.  

 

 O uso isolado da cetamina ou associada à dexmedetomidina promoveu recuperação 

razoável, enquanto que a sua associação ao tramadol proporcionou recuperação suave 

e de excelente qualidade.  

 

 A infusão de cetamina isolada proporciona maior tempo de recuperação quando 

comparada à sua associação com tramadol ou dexmedetomidina. 

 

 As associações cetamina-dexmedetomidina, cetamina-tramadol ou o seu uso isolado 

não promoveram efeitos adversos e/ou comportamentais, assim como não produziram 

corpúsculos de Heinz.   
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ANEXO 1 – Certificado da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 
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ANEXO 2 – Literatura consultada relativa aos valores de referências dos parâmetros 

fisiológicos para espécie felina 

 

 

PARÂMETROS FISIOLÓGICOS  

FC (bpm) 140-240  

PAS (mmHg) 123 - 200  

PAD (mmHg) > 81,2  

PAM (mmHg) 96,8 - 160  

f (mpm) 20 - 30  

ETCO2 (mmHg) 35 - 45  

SPO2 (%) 96 - 100%  

T ° C 37,8 - 39,2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ARMSTRONG, et al., 2005; PACHTINGER, 2013; 

CAMACHO e MUCHA, 2014; GONÇALVES, 2014. 

 

Fonte: Adaptado de ARMSTRONG, et al., 2005; PACHTINGER, 2013; 

CAMACHO e MUCHA, 2014; GONÇALVES, 2014. 
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ANEXO 3 –  Escala analgésica para avaliação da dor pós-operatória em gato 
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ANEXO 4 –  Escala numérica para avaliação da qualidade da recuperação 

 

QUALIDADE DA RECUPERAÇÃO 

Pontuação Classificação Característica 

1 Pobre Animal com marcada excitação ou lutando, necessidade de contenção 

2 Razoável Animal com pouca agitação, sem necessidade de contenção 

3 Boa Recuperação relativamente suave e mínima vocalização 

4 Suave Recuperação suave, sem excitação ou vocalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


