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RESUMO 

 

Castro, Douglas dos Santos. Efeitos Hemodinâmicos de Diferentes Volumes de 
Bupivacaína Epidural Lombossacra em Cães Anestesiados com Isoflurano. 
Tese (Doutorado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal Fluminense. 

 

Introdução: Anestesia epidural é uma técnica de bloqueio regional utilizada com a 
finalidade de promover analgesia no trans e pós-operatório, no entanto, efeitos 
hemodinâmicos produzidos por diferentes volumes de bupivacaína são discutidos na 
literatura. Objetivo: Comparar os efeitos hemodinâmicos desencadeados por 
diferentes volumes de bupivacaína epidural lombossacra em cães anestesiados com 
isoflurano. Método: Seis cães foram submetidos a três tratamentos com intervalo 
mínimo de uma semana: grupo SAL [(n=6) NaCl 0,9% - 0,6 mL. kg-1], grupo BUPV 
0,4 [(n=6) bupivacaína 0,25% - 0,4 mL. kg-1 ventilados mecanicamente] e grupo 
BUPV 0,6 [(n=6) bupivacaína 0,25% - 0,6 mL. kg-1 ventilados mecanicamente]. As 
variáveis cardiovasculares e respiratórias foram mensuradas em 0 (basal), 5, 15, 30, 
60 e 90 minutos e as hemogasométricas em 0, 15 e 60 minutos após a epidural. Os 
dados foram analisados pelo teste de Shapiro – Wilk seguido do two way ANOVA 
com o teste Bonferroni (p < 0,05). Resultados: Houve diferença estatística entre os 
grupos tratados e o grupo SAL nas variáveis cardiovasculares: frequência cardíaca 
(FC), índice cardíaco (IC), índice sistólico (IS) e pressão arterial média (PAM). 
Houve diferença também entre os tempos quando comparado ao valor basal (tempo 
0), com redução na FC, IC, IS e PAM de até 13, 39, 29 e 17% para o grupo BUPV 
0,4 e de até 17, 37, 27 e 38% para o grupo BUPV 0,6. Nas variáveis respiratórias e 
hemogasométricas observou-se diferença entre o grupo SAL e os tratados na 
concentração arterial de oxigênio (CaO2), índice de transporte de oxigênio (IDO2) e 
taxa de extração de oxigênio (TEO2). Comparando os tempos dentro do mesmo 
grupo com o valor basal (tempo 0), houve redução na CaO2 e IDO2 de até 12 e 40% 
para o BUPV 0,4 e 18 e 44% para o BUPV 0,6. Houve elevação da TEO2 de até 
34% para o BUPV 0,4 e 28% para o BUPV 0,6. Conclusão: Ambos os grupos 
tratados apresentaram alterações hemodinâmicas de maior relevância clínica entre 
15 e 30 minutos. De acordo com os resultados do presente estudo sugere-se que a 
redução da pressão arterial não tenha sido desencadeada pela vasodilatação, mas 
sim pela redução do IC, com diminuição da contratilidade desencadeada pelo 
bloqueio da cadeia simpática. 

  

 

Palavra Chave: Epidural, volume, hemodinâmica, bupivacaína e cães. 
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ABSTRACT 

 

Castro, Douglas dos Santos. Hemodynamic Effect of Different Volumes of 
Lumbosacral Epidural Bupivacaine in Isoflurane Anesthetized Dogs. Thesis 
(Doctor in Cardiovascular Science) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2014. 

 

Introduction: Epidural anesthesia is a regional block technique used in order to 
produce trans and postoperative analgesia, however, hemodynamic effects produced 
by different volumes of bupivacaine are discussed in the literature. Objective: To 
compare the hemodynamic effects produced by different volumes of lumbosacral 
epidural bupivacaine in isoflurane anesthetized dogs. Method: Six dogs were 
submited to three treatments with one week of interval: SAL group [(n=6) NaCl 0.9% 
- 0.6 mL. kg-1], BUPV 0.4 group [(n=6) bupivacaine 0.25% - 0.4 mL. kg-1 
mechanically ventilated] and BUPV 0.6 group [(n=6) bupivacaine 0.25% - 0.6 mL. kg-

1 mechanically ventilated]. The cardiovascular and respiratory variables were 
recorded at 0 (baseline), 5, 15, 30, 60 and 90 minutes and hemogasometry at 0 
(baseline), 15 and 60 minutes after epidural. Data were analysed by Shapiro – Wilk 
teste followed by two - way ANOVA and Bonferroni teste (p < 0.05). Results: There 
were statistical differences between the treated groups when compared to SAL group 
on the cardiovascular variables: hart rate (HR), cardiac index (CI), stroke index (SI) 
and mean arterial blood pressure (MAP). There were also differences between times 
when compared to a baseline (time 0), HR, CI, SI and MAP decreased 13, 39, 29 
and 17% for the BUPV 0.4 group and 17, 37, 27 and 38% for the BUPV 0.6 group. 
Differences were observed in respiratory and hemogasometry variables between 
treated groups and SAL group in the blood oxygen content (CaO2), oxygen delivered 
index (IDO2) and oxygen extraction rate (O2ER). When compared with the baseline 
time, CaO2 and IDO2 decreased 12 and 40 % in the BUPV 0.4 and 18 and 44% in the 
BUPV 0.6. The O2ER increased 34% in the BUPV 0.4 and 28% in the BUPV 0.6. 
Conclusion: Both treated groups showed clinical hemodynamic changes between 
15 and 30 minutes. The results of the present study suggests that lowering blood 
pressure has not been triggered by vasodilation, but by the CI reduction, according to 
the decreased contractility triggered by blocking the sympathetic trunk. 

 

 

Keywords: Epidural, volume, hemodynamic, bupivacaine and dogs. 
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1 – INTRODUÇÃO 

  

 A anestesia epidural lombossacra é uma técnica de bloqueio regional 

empregada na Medicina Veterinária desde 1950 (Valverde, 2008). Essa técnica 

consiste na administração de anestésicos locais, associados ou não a opióides, α2 

agonistas, benzodiazepínicos, antagonistas dos receptores NMDA, dentre outros, no 

espaço epidural com a finalidade de promover analgesia tanto no trans, como no 

pós-operatório (Dallman e Mann 1985; Hendrix et al. 1996; Ilkiw,1999; Torske e 

Dyson, 2000; Jones, 2001; Skarda e Tranquilli, 2007; Valverde, 2008). 

 Dentre os anestésicos locais utilizados por via epidural lombossacra de cães, 

a lidocaína e a bupivacaína são os fármacos empregados com maior frequência na 

prática clínica. A bupivacaína, por apresentar maior tempo de duração, pode 

propiciar uma analgesia residual de até oito horas, reduzindo a necessidade de 

analgésico no pós-operatório imediato e garantindo maior conforto para os pacientes 

(Babst e Gilling, 1978; Mama e Steffey, 2003; Skarda e Tranquilli, 2007; Dyson, 

2008). 

 O volume de anestésico local preconizado para a anestesia epidural 

lombossacra (L7 – S1) de cães é de 0,22 mL.kg-1 e segundo alguns autores, o 

volume final não deve ultrapassar 6 mL mesmo que o animal apresente peso 

corporal acima de 30 kg (Torske e Dyson, 2000). O volume excessivo pode 

desencadear algumas complicações como, por exemplo, compressão mecânica das 

raízes nervosas, levando ao quadro de paresia pós epidural (Torske e Dyson, 2000) 

e alterações hemodinâmicas (Bromage, 1967; Valverde, 2008). Embora esse volume 

já esteja definido na literatura veterinária, alguns estudos empregam volumes acima 

do recomendado com o principal objetivo de avaliar a propriocepção e nocicepção 

(Gómez da Segura et al., 2000; Freire et al., 2010; Son et al., 2011).  

 O volume e a concentração dos anestésicos locais utilizados por via epidural 

são responsáveis pelo bloqueio da atividade motora, sensitiva e autonômica. A 

projeção cranial dos anestésico locais podem desencadear o bloqueio do tronco 

simpático (simpatectomia), além de afetar diretamente o funcionamento do 

grupamento muscular responsável pela ventilação. Os anestésicos locais utilizados 
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por essa via também podem desencadear efeitos sistêmicos após serem absorvidos 

pelo plexo vascular, encontrado no canal vertebral (Bromage, 1967). 

 Embora algumas informações sobre estudos hemodinâmicos dos anestésicos 

locais administrados por via epidural lombossacra de cães sejam relatadas, os 

dados na literatura científica continuam esparsos. Com isso, houve interesse no 

desenvolvimento do presente estudo, tendo como principal objetivo investigar os 

efeitos cardiovasculares e ventilatórios desencadeados por diferentes volumes de 

bupivacaína epidural lombossacra em cães saudáveis anestesiados com 

isofluorano. 
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2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

 2.1 Anestesia Geral Balanceada 

 

 A anestesia geral balanceada é uma prática adotada na Medicina Veterinária 

que tem como finalidade promover analgesia multimodal, explorando o sinergismo 

dos diferentes fármacos, suas atividades em diferentes receptores e a redução dos 

seus efeitos adversos por diminuição das respectivas doses (Ilkiw,1999). 

 No passado, a associação farmacológica para realização de procedimentos 

anestésicos era pouco explorada, e normalmente doses mais elevadas de um único 

fármaco eram utilizadas para tal finalidade, o que aumentava a morbidade e 

mortalidade dos pacientes (Clarke e Hall, 1990). 

 O sinergismo farmacológico utilizado na anestesia balanceada permite a 

redução dos anestésicos gerais (Valverde et al., 2004), evitando o desequilíbrio 

hemodinâmico causado pelos próprios fármacos e pelos estímulos cirúrgicos. Além 

disso, propicia estabilidade a resposta nociceptiva trans-operatória, reduzindo a 

sensibilização periférica e central e a necessidade de analgésicos no pós-operatório 

imediato (Dyson, 2008). 

 A anestesia regional ganhou popularidade na rotina clínica, compondo mais 

uma das técnicas que se enquadram na prática da  anestesia geral balanceada. 

Dentre as técnicas de anestesia regional, a anestesia epidural vem sendo estudada 

e aprimorada em cães ao longo dos anos (Joshua, 1956; Valverde, 2008). 

 

 2.2 Anestesia Epidural 

  

 A anestesia epidural é uma técnica de bloqueio do neuroeixo, com 

administração de anestésico local sobre a dura-máter, empregada na Medicina 

Veterinária desde 1950 (Joshua, 1956). No entanto, nos anos subsequentes essa 
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técnica perdeu um pouco de popularidade pelo advento de novos anestésicos 

injetáveis e o surgimento dos anestésicos inalatórios. Por volta de 1980, com a 

descoberta dos receptores opióides na medula espinhal, a técnica epidural voltou a 

ser estudada e adotada na prática clínica, propiciando conforto analgésico para os 

pacientes tanto no trans como no pós-operatório (Valverde, 2008). 

 O bloqueio neuroaxial proporcionado pela anestesia epidural reduz a 

morbidade e mortalidade no pós-operatório desencadeada pela dor cirúrgica, a qual 

é a causa principal do estresse pós-operatório. Os benefícios dessa técnica estão 

relacionados com a redução do processo inflamatório, menor impacto sobre a 

plasticidade neuronal, as atividades metabólicas e endócrinas. Minimiza também os 

efeitos da hipercoagulabilidade desencadeadas pela manipulação cirúrgica. 

Proporciona uma melhora no sistema cardiorrespiratório, reduzindo a atividade 

simpática e o desenvolvimento de atelectasia pós cirúrgica (Moraca et al., 2003; 

Nimmo, 2004; Freise e Aken, 2011). 

 

 2.2.1 Técnica de anestesia epidural 

 

Essa técnica é compreendida pela administração de anestésicos locais 

associados ou não a opióides, α2 agonistas, benzodiazepínicos, antagonistas dos 

receptores NMDA entre a meninge mais externa (dura-máter) e o ligamento amarelo 

ou flavo. A região comumente utilizada na rotina clínica para punção do espaço 

epidural em cães é a região lombossacra, compreendida entre a sétima vértebra 

lombar (L7) e a primeira vértebra sacral (S1) (Jones, 2001; Skarda e Tranquilli, 2007), 

no entanto, outros segmentos da coluna vertebral também podem ser utilizados. A 

escolha da região lombossacra foi baseada nas características anatômicas 

relacionadas ao término da medula espinhal (Valverde, 2008). Ao nascimento, a 

medula encontra-se ao longo de todo canal vertebral e conforme o crescimento, a 

mesma vai assumindo posições mais craniais devido ao desenvolvimento das 

estruturas ósseas. Em cães de grande porte, a medula espinhal chega um 

centímetro caudal à quinta vértebra lombar (L5), já em cães de porte pequeno a 

medula se encontra na junção lombossacra (L7 – S1). Entretanto, o saco dural 
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avança dois centímetros do término da medula espinhal, o que pode propiciar uma 

punção espinhal mesmo na região lombossacra  (Fletcher, 1979). 

 A agulha epidural ao passar pela pele e subcutâneo é direcionada para o 

espaço epidural, perfurando o ligamento interespinhoso e em seguida o ligamento 

amarelo ou flavo (Jones, 2001). Os cães, diferentes dos seres humanos, não 

apresentam o ligamento supraespinhoso no segmento lombar da coluna vertebral 

(Heylings, 1980). 

 Para certificar-se do posicionamento correto da agulha no espaço epidural, 

algumas técnicas podem ser adotadas. A perda da resistência e a “gota pendente” 

são as técnicas mais aplicadas na rotina clínica. A perda da resistência, técnica de 

Dogliotti, é realizada com a utilização de uma seringa de baixa resistência que 

permite a fácil administração de ar, ou solução salina no espaço epidural (Jones, 

2001; Skarda e Tranquilli, 2007; Valverde, 2008). A da “gota pendente” é descrita 

pela sucção de uma gota de solução salina colocada sob o canhão da agulha 

epidural, aspirada por uma pressão subatmosférica (- 2,72 mmHg) (Bengis e 

Guyton, 1997; Naganobu e Hagio, 2007). 

 Outras técnicas mais sofisticadas de identificação do espaço epidural também 

podem ser implementadas como, por exemplo, a avaliação da onda de pressão do 

espaço epidural, a neurolocalização e a ultrassonografia. A técnica de onda de 

pressão é realizada pela conexão do transdutor de pressão arterial invasiva na 

extremidade da agulha epidural, demonstrando curvas de pressão no monitor (0,1 – 

6,6 kPa) (Iff et al., 2007). A neuroestimulação compreendida pela utilização de uma 

corrente elétrica de 1,0 mA, com 2 Hz em 0,1 – 0,2 ms na extremidade da agulha ou 

do cateter epidural, para estimulação nervosa e contração muscular, determinando a 

região correta da punção (Read, 2005; Garcia-Pereira et al., 2013). A 

neurolestimulação também pode ser utilizada em associação com a ultrassonografia 

para o posicionamento adequado da agulha (Otero et al., 2014). 
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 2.2.2 Volume 

 

 O volume de anestésico local utilizado por via epidural parece ter uma papel 

importante na anestesia do neuroeixo, pois tem correlação direta com o número de 

fibras nervosas bloqueadas em regiões craniais do sistema nervoso. Esse volume 

normalmente é definido pelo peso corporal (mL.kg-1), ou pela extensão da coluna 

vertebral (mL.cm-1) (Feldman e Covino, 1988; Torske e Dyson, 2000; Skarda e 

Tranquilli, 2007). 

 Baseado no peso corporal, o volume recomendado pela literatura para cães 

seria de 0,22 mL. kg-1, o qual permitiria um bloqueio sensitivo e motor atingindo as 

primeiras vértebras lombares, utilizando o espaço lombossacro como referência 

(Feldman e Covino 1988; Skarda e Tranquilli, 2007). No entanto, o volume final não 

deve ultrapassar 6 mL, mesmo que o animal apresente peso corporal acima de 30 

kg (Torske e Dyson, 2000). 

 A mensuração do comprimento da coluna vertebral também é utilizada na 

prática clínica. Essa técnica consiste em quantificar a distância da coluna entre a 

região occipital e a primeira vértebra sacral, com a determinação de 0.1 mL.cm-1 

(Hendrix et al. 1996). 

A medula espinhal do cão é composta por 36 segmentos vertebrasi, divididos 

em cinco vértebras coccígeas (Co5), três sacrais (S3), sete lombares (L7), 13 

torácicas (T13) e sete cervicais (C7) (Dellmann e McClure, 1986). Em dados não 

publicados, a utilização de azul de metileno no volume de 0,26 mL.kg-1 epidural 

lombossacro em cães atingiu T11 e T13 (Valverde, 2008). Em um estudo com 10 

beagles submetidos a administração epidural lombossacra de 0,2 mL.kg-1 de 

contraste radiopaco associado ao azul de metileno a 1%, observou-se migração 

cranial do contraste de L4 a T14 nos primeiros cinco minutos. No entanto, ao longo do 

tempo, ambas as soluções chegaram próximas aos segmentos de C6 (Son et al., 

2011). 

Em um experimento com cães, os volumes de 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8 mL.kg-1 de 

bupivacaína 0,25% associada ao azul de metileno foram estudados após a 

administração epidural lombossacra em cães saudáveis. O objetivo do estudo foi 
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avaliar a projeção cranial do anestésico local por meio de dermátomos, mensurados 

em 30 minutos, e após a eutanásia dos cães, os segmentos vertebrais foram 

avaliados pela marcação do azul de metileno. Os grupos 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8 

apresentaram bloqueio de 5, 14, 20 e 21 dermátomos e coloração de 18, 22, 26 e 26 

segmentos vertebrais (Freire et al., 2010). 

 Em um estudo similar em gatos, o azul de metileno foi administrado por via 

epidural lombossacra nos volumes de 0,1 a 0,4 mL.kg-1. A relação linear entre os 

volumes e a colocação das vértebras foram estabelecidas, onde o volume de 0,1 

mL.kg-1 atingiu os segmentos de L3 e L4, o de 0,2 mL.kg-1 chegou a L1 e L2, 0,3 

mL.kg-1 T7 e T11 e o de 0,4 mL.kg-1 T6 e T10 respectivamente (Lee et al., 2004). 

O uso de altos volumes de anestésicos locais são desencorajados na prática 

clínica, devido à probabilidade de migração cranial e bloqueio do tronco simpático, 

que na maioria dos casos pode desencadear bradicardia e hipotensão. O bloqueio 

das fibras motoras pelos anestésicos locais também podem interferir no grupamento 

muscular afetando a capacidade ventilatória (Valverde, 2008). 

 

2.2.3 Bupivacaína epidural 

 

 O cloridrato de bupivacaína (1-butil-2;6'-pipecolidilxilidase) é composto por um 

carbono assimétrico, ou quiral, proporcionando a existência de dois enantiômeros: a 

levobupivacaína [S (-)] e a dextrobupivacaína [R (+)]. Esse anestésico local é do tipo 

amida, capaz de promover de forma reversível diminuição da sensibilidade e da 

motricidade de uma determinada parte do corpo, após sua aplicação em 

concentração desejada. Seu período de latência por via epidural é de 

aproximadamente 20 minutos, com tempo de duração de 4 a 8 horas (Babst e 

Gilling, 1978; Mama e Steffey, 2003; Gómez da Segura et al., 2009). 

 O mecanismo de ação da bupivacaína, como dos outros anestésicos locais, 

ocorre no interior da célula pelas formas ionizadas, as quais se ligam 

reversivelmente aos canais de sódio (Na+) (Butterworth e Strichartz, 1990; Mama e 

Steffey, 2003). Seu mecanismo de ação na anestesia epidural está atribuída a três 
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hipóteses: A primeira, seria pela difusão da bupivacaína pelos forames 

intervertebrais, penetrando distalmente nas raízes nervosas, nas regiões 

paravertebrais. A segunda seria a difusão pela dura-máter, atingindo o espaço 

subaracnóideo e as raízes nervosas proximais. E por fim, a terceira hipótese seria a 

ação direta da bupivacaína na medula espinhal após ultrapassar as meninges, 

interrompendo a propagação do impulso nervoso (Bromage, 1967). 

 A atividade dos anestésicos locais no espaço epidural é dependente da suas 

concentrações e do diâmetro das fibras nervosas. Na realização do bloqueio 

epidural, as fibras simpáticas B são as primeiras a serem bloqueadas, seguida das 

fibras sensitivas C, Aδ e por fim as motoras Aα, as quais apresentam maior 

espessura da bainha de mielina (Huang et al., 1997; Valverde, 2008). 

 A bupivacaína, por ser um fármaco lipossolúvel, quando administrada por via 

epidural pode ser parcialmente absorvida pelo plexo vascular, encontrado no canal 

vertebral, e distribuída sistemicamente (Bromage, 1967). Essa característica química 

também propicia solubilização pelo tecido adiposo, líquido cefalorraquidiano (LCR) e 

a medula espinhal (Gourlay et al., 1987; Franquelo et al., 1995). 

A farmacocinética da bupivacaína 0,5% foi estudada em cães saudáveis 

comparando a administração pela via endovenosa (1 mg.kg-1) e a epidural (1,8 

mg.kg-1). Os níveis plasmáticos aumentaram após a administração endovenosa e a 

meia vida foi de 34,5 minutos, já por via epidural o pico plasmático foi menor que a 

via endovenosa, com elevação em aproximadamente cinco minutos e a meia vida de 

179 minutos. As mudanças na pressão arterial sistólica e na frequência cardíaca 

foram correlacionadas ao pico plasmático da bupivacaína, que ocorreram em 

aproximadamente 30 minutos com normalização em 60 minutos (Franquelo et al., 

1995). 

  Um dos primeiros relatos dos efeitos adversos dos anestésicos locais foi 

observado com a utilização da procaína (Braid e Scott, 1965). Embora os 

anestésicos locais sejam empregados comumente na prática da anestesia epidural, 

os mesmos não estão desprovidos de complicações, que ocorrem quando há 

elevação excessiva de seus níveis plasmáticos, em geral por administração 

intravascular acidental (Cox et al., 2003).  
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 Embora o efeito duradouro da bupivacaína possa ser uma vantagem frente a 

outros anestésicos locais, a mesma apresenta um potencial de cardiotoxicidade que 

está mais relacionado ao seu enantiômero R (+) (dextrobupivacaína), com alta 

afinidade pelos canais de Na+ presentes no miocárdio. Em estudos de 

eletrofisiologia observou-se afinidade também pelos canais de  Ca2+ tipo – L, 

presentes em miócitos de corações isolados. As alterações na condutividade elétrica 

e contratilidade cardíaca parece ser atribuía ao aumento dos níveis plasmáticos de 

bupivacaína em aproximadamente 5 µg. mL-1 (Zapata-Sudo et al., 2001). 

 

 2.2.4. Efeitos hemodinâmicos 

 

A utilização dos anestésicos locais por via epidural resulta em bloqueio de 

fibras sensitivas, motoras e autonômicas, as quais estão intimamente ligadas ao 

espessamento da bainha de mielina. As fibras B simpáticas não mielinizadas são as 

primeiras a serem bloqueadas e dependendo da projeção cranial dos anestésicos 

locais no espaço epidural, o desequilíbrio hemodinâmico pode ser observado 

(Huang et al., 1997; Veering, 2003; Valverde, 2008). Entretanto, o volume epidural 

preconizado na literatura parece não alterar a hemodinâmica de cães saudáveis 

(Duke et al., 2000; Torske e Dyson, 2000; Almeida et al., 2007). 

A projeção cranial de altos volumes de anestésicos locais por via epidural 

lombossacra, ou volumes menores por via epidural torácica, podem desencadear 

alterações hemodinâmicas, as quais são atribuídas ao bloqueio da cadeia simpática 

(simpatectomia), alteração do padrão ventilatório pelo bloqueio dos músculos 

responsáveis pela ventilação e/ou pela absorção sistêmica dos anestésicos locais 

(Bromage, 1967; Wattwil et al., 1985; Veering, 2003). 

Os efeitos cardiovasculares são atribuídos à denervação simpática causada 

pela projeção torácica dos anestésicos locais atingindo os segmentos de L1 a T6,  

responsáveis pela inervação das glândulas adrenais. Esse evento ocorre pela 

inibição indireta da atividade adrenomedular, resultando na diminuição dos níveis 

plasmáticos de catecolaminas (Veering, 2003). A redução dos níveis de epinefrina e 

norepinefrina foram observados na anestesia epidural de cães com lidocaína a 2% 
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no volume de 8 a 10 ml (Stevens et al., 1990). A redução da concentração 

plasmática de catecolaminas também foi observada em humanos (Stevens et al., 

1991) e suínos submetidos a anestesia epidural (Vagts et al., 2003). 

A atividade cardíaca e vascular são controladas pelos nervos simpáticos pós 

ganglionares encontrados na região torácica. A diminuição da frequência cardíaca 

pode ser observada pelo bloqueio da atividade cardioaceleradora situada nas 

primeiras cinco vertebras torácicas (Bromage, 1967), promovendo também alteração 

do inotropismo, cronotropismo e da pré-carga (Bonica, 1968). Segundo Reiz et al. 

(1988), o bloqueio dos segmentos de T1 a T5 foram associados ao inotropismo 

negativo. 

A anestesia epidural toracolombar em coelhos promoveu diminuição da 

frequência cardíaca, da contratilidade de ventrículo esquerdo com redução do débito 

cardíaco (Mizukoshi et al., 2001). A diminuição da contratilidade de ventrículo 

esquerdo, avaliada pela ecocardiografia transesofágica, também foi observada após 

a anestesia epidural torácica com bupivacaína em 48 pacientes humanos sem 

doenças cardiovasculares pré-existentes (Goertz et al., 1993). 

Uma segunda teoria da diminuição da frequência cardíaca na anestesia 

epidural seria mediada por mecanoceptores localizados em ventrículo esquerdo, 

ativados na diminuição do volume sistólico final por redução do retorno venoso. Esse 

estímulo vagal é conhecido como reflexo de Bezold-Jarish (Jacobsen et al., 1992) 

 A redução da atividade vasomotora causada pela simpatectomia afeta o 

sistema arterial e venoso e subsequentemente diminui a resistência vascular 

sistêmica, resultando em hipotensão (Holte et al., 2004). Segundo Hogan et al. 

(1993), o mecanismo da queda da pressão arterial ocorre pela inibição da atividade 

simpática, aumentando a capacitância vascular esplâncnica pelo relaxamento dos 

esfíncteres nas arteríolas pré-capilares. De acordo com Holte et al. (2004), o 

desequilíbrio hemodinâmico ocorre nos primeiros 30 minutos após a anestesia 

epidural.  

Em um estudo realizado com 8 pacientes humanos do sexo masculino, a 

anestesia epidural foi conduzida com 20 ml de lidocaína a 2% administrada entre L2 

e L3, com migração cranial atingindo a quinta vértebra torácica (T5). Momentos após 
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a realização da técnica foi observada diminuição da pré e pós-carga, com redução 

da atividade vasomotora evidenciada principalmente nos segmentos bloqueados. 

Entretanto, as áreas não bloqueadas apresentaram maior atividade vasomotora. 

Segundo os autores, esse mecanismo é uma forma do organismo tentar impedir o 

desequilíbrio hemodinâmico (Arndt et al., 1985). 

A hipotensão após a anestesia epidural, com volumes que ultrapassem a 

décima vértebra torácica (T10), parece ser mais evidente quando o paciente 

encontra-se sob anestesia geral. Esse efeito foi observado em um estudo 

multicêntrico com pacientes humanos submetidos a cirurgias ortopédicas, e que 

parece ser atribuído ao sinergismo das duas técnicas (Borghi et al., 2002). 

A anestesia epidural torácica em cães sadios e acordados parece não 

promover redução da pressão arterial desencadeada pelo bloqueio da atividade 

simpática, pois há uma compensação pela elevação da concentração plasmática de 

vasopressina endógena (Stanek et al., 1980; Peter et al., 1990). Entretanto, em cães 

idosos ou debilitados esse mecanismo compensatório parece não funcionar 

adequadamente (Persson, 1970).   

 A anestesia epidural torácica (T5 – T12) com bloqueio da cadeia simpática foi 

estudado em 16 suínos, com objetivo de avaliar a melhora da oxigenação intestinal 

pela vasodilatação. Observou-se redução da pressão arterial com vasodilatação 

mesentérica pronunciada, no entanto, os valores de O2 e CO2 presentes na mucosa 

intestinal mantiveram-se  inalterados (Vagts et al., 2003). 

 Em um estudo realizado por Schwarte et al. (2004), a lidocaína administrada 

por via epidural torácica (T10) em cães promoveu diminuição da pressão arterial com 

redução da distribuição de oxigênio, no entanto, os valores de saturação da 

hemoglobina oxigenada na mucosa gástrica mantiveram-se próximos aos valores 

basais. Já em cães com comprometimento circulatório pela ventilação mecânica 

(PEEP 10 cm H2O), observou-se maiores reduções das variáveis mencionadas, 

incluindo a saturação da hemoglobina nos tecidos. 

Embora o efeito cardiodepressor seja observado na simpatectomia pós 

epidural, o mesmo tem como vantagem diminuir o requerimento metabólico de 
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oxigênio pelo miocárdio, aumentar o fluxo coronariano e minimizar a hipóxia tecidual  

(Moraca et al., 2003). 

 A alteração dos padrões ventilatórios normalmente ocorre quando os 

anestésicos locais alcançam os segmentos torácicos (T2 – T7), podendo 

desencadear bloqueio parcial ou total dos músculos intercostais, e reduzir a 

capacidade pulmonar. Embora ocorra uma elevação nos níveis de dióxido de 

carbono no final da expiração (ETCO2), o ciclo respiratório é mantido pela atividade 

diafragmática que é realizada pelo nervo frênico, originado entre a terceira e quinta 

vértebra cervical (C3 – C5) (Clemente e Carli, 2008). Em seres humanos, a anestesia 

epidural torácica alta pode atingir parcialmente ou totalmente a região de plexo 

braquial (C4 – T2), o que pode comprometer a atividade motora diafragmática 

(Stevens et al., 1998).  

 Em um estudo experimental com cães submetidos à administração de 

lidocaína a 2% na dose de 0,1 mL.kg-1 na região epidural torácica, foi observado 

redução do volume corrente (Vt) e volume minuto (Vm) em  respiração espontânea. 

Durante a realização do estudo houve redução significativa das atividades 

musculares intercostais e paraesternais, as quais foram mensuradas por 

eletromiografia. Segundo os autores, a integridade da atividade muscular que 

constitui a caixa torácica é fundamental para manter o equilíbrio ventilatório 

(Sugimori et al., 1993).  

 O aumento da pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO2) no sangue 

arterial por consequência de hipoventilação, associado à redução do pH sanguíneo, 

promove diminuição da contratilidade e do ritmo cardíaco. O efeito vasomotor 

também é um fenômeno que ocorre devido à hipercapnia, refletindo na diminuição 

da resistência vascular sistêmica e da pressão arterial (Price, 1960). Em um estudo 

com coelhos submetidos a anestesia epidural e mantidos em hipercapnia (PaCO2 84 

mmHg), observou-se redução do pH, da frequência cardíaca, da pressão arterial 

média e do débito cardíaco (Mizukoshi et al., 2001). 

Os anestésicos locais podem desencadear efeitos sistêmicos após seu 

emprego na rotina clínica. A bupivacaína epidural, como mencionado anteriormente, 

pode promover efeitos cardiovasculares relevantes dependentes da dose e da 
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concentração. Segundo alguns autores, o efeito mais evidente é a redução da 

pressão arterial (Bromage, 1967; Franquelo et al., 1995). 

 Os efeitos cardiovasculares ocorrem quando há um aumento dos níveis 

plasmáticos dos anestésicos locais. Como por exemplo, concentrações plasmáticas 

de lidocaína abaixo de 5 µg.mL-1 não promovem impacto sobre o sistema 

cardiovascular. No entanto, se os níveis plasmáticos ultrapassarem de 5 a 10 µg.mL-

1, observa-se redução da pressão arterial. Nesse caso, a hipotensão é 

desencadeada pela redução da resistência vascular sistêmica, do débito cardíaco e 

da depressão direta do miocárdio, pelo efeito inotrópico negativo (Cox et al., 2003). 

 Um estudo realizado por Zapata-Sudo et al. (2001), comparando os 

enantiômeros da bupivacaína (R Vs S) em corações isolados de ratos Wistar, 

concluiu que o R (+) apresenta maior impacto na atividade elétrica cardíaca quando 

comparado ao S (-). Observou-se nesse estudo, aumento do intervalo P-R, 

alargamento do QRS e o aparecimento de bloqueios atrioventriculares (BAV). 

A migração cranial dos anestésicos locais por via epidural pode não só alterar 

a atividade dos músculos intercostais afetando a ventilação, como pode impedir 

temporariamente a atividade simpática eferente do globo ocular. Esse bloqueio em 

região cervicotorácica promove a síndrome de Horner, que pode ser uni ou bilateral 

com apresentação clínica de miose, ptose palpebral, enoftalmia e protrusão da 

terceira pálpebra (Wong et al., 2004; Bosmans et al., 2009; Viscasillas et al., 2013). 

A anestesia epidural torácica foi estudada em cinco cães saudáveis, o cateter 

epidural foi implantado pela via lombossacra e direcionado até a sétima vertebra 

torácica (T7). Nesse estudo, a lidocaína a 2% foi utilizada no volume de 0,2 mL.kg-1 

desencadeando paraplegia, depressão e estupor. Observou-se também síndrome de 

Horner nos cinco cães estudados com duração de uma hora e tosse persistindo por 

duas horas e meia (Son et al., 2014). 
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3 – OBJETIVO 

 

 3.1 Objetivo Geral 

 

 Comparar os efeitos hemodinâmicos em resposta à administração de 

diferentes volumes de bupivacaína epidural lombossacra em cães saudáveis  

anestesiados com isoflurano. 

 

 3.2 Objetivos Específicos 

 

 Quantificar as alterações hemodinâmicas nas variáveis diretas e indiretas de 

cães saudáveis anestesiados com 1,3 CAM de isoflurano (1,3 CAMISO) submetidos à 

administração epidural lombossacra de bupivacaína 0,25%, no volume de 0,4 e 0,6  

mL. kg-1. 

 

⇒ Variáveis diretas: Frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), 

diastólica (PAD), pressão venosa central (PVC), pressão média de artéria 

pulmonar (PMAP), pressão de oclusão de artéria pulmonar (POAP), conteúdo 

arterial de oxigênio (CaO2), pressão arterial de oxigênio (PaO2), pressão 

arterial de dióxido de carbono (PaCO2), saturação venosa mista de oxigênio 

(SvO2) e pressão parcial de dióxido de carbono no final da expiração 

(ETCO2). 

 

⇒ Variáveis indiretas: Índice cardíaco (IC), índice sistólico (IS), pressão arterial 

média (PAM), índice de resistência vascular sistêmica (IRVS), índice de 

resistência vascular pulmonar (IRVP), índice de trabalho sistólico de 

ventrículo esquerdo (ITSVE), índice de trabalho sistólico de ventrículo direito 

(ITSVD), taxa de extração de oxigênio (TEO2), consumo de oxigênio (VO2), 
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índice de oferta de oxigênio (IDO2), volume corrente (Vt) e volume minuto 

(Vm). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 4.1 Animais	

 

 Após aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFF (CEUA – 

0098/2011), foram selecionados seis cães saudáveis, castrados, três machos e três 

fêmeas, sem raça definida, com aproximadamente um a dois anos de idade, peso 

entre 16 e 22 Kg e semelhança no comprimento da coluna vertebral. Os cães foram 

procedentes do canil do Laboratório de Pesquisa Animal Firmino Mársico Filho, 

localizado na fazenda escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) no município de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro (Figura 

1). 

 

 

Figura 1 – Laboratório de Pesquisa Animal Firmino Mársico Filho localizado na Fazenda Escola de 
Medicina Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF), no município de Cachoeiras de 
Macacu, Rio de Janeiro. 

	

 Os cães foram submetidos à realização de exames clínicos, que consistiam 

de manobras semiológicas com inspeção, palpação, auscultação e termometria 
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retal. Exames laboratoriais também foram realizados, como hemograma completo e 

perfil bioquímico (uréia, creatinina, alanina aminotransferase, fosfatase alcalina e 

proteínas totais) para constatação da higidez (ASA I). Antes da realização de cada 

procedimento os cães foram submetidos a um jejum alimentar  de 12 horas.	

 

 4.2 Determinação da Concentração Alveolar Mínima do Isoflurano (CAMISO)	

 

 Um mês antes de começar o experimento propriamente dito, os cães foram 

submetidos à determinação individual da concentração alveolar mínima do isoflurano 

(CAMISO), de forma duplicada, utilizando uma modificação do método descrito por 

Eger et al. (1965).	

 Após a indução com isoflurano1 em máscara e a intubação, os animais foram 

mantidos em ventilação espontânea, no circuito circular valvular com absorvedor de 

dióxido de carbono (CO2), com fluxo de oxigênio de 300 mL.kg.min-1, em 

concentração expirada de isofluorano (ETISO) entre 1,5 e 2% constante por 15 

minutos, com a finalidade de permitir o equilíbrio entre a pressão parcial de 

anestésico nos alvéolos, sangue e cérebro.	

 O estímulo supramáximo adotado foi o elétrico, com a intensidade de corrente 

de 30 mA, 60 Hz com onda quadrada de pulso. O mesmo foi aplicado por meio de 

uma agulha hipodérmica posicionada na região subcutânea, na face posterior do 

tarso, mantido por um minuto ou até a presença da resposta positiva definida por 

movimentos grosseiros, geralmente de cabeça ou membros, exceto do membro 

estimulado. Tosse, deglutição, mastigação ou alterações simpáticas não foram 

consideradas respostas positivas. A concentração anestésica foi ajustada de acordo 

com as respostas observadas, quando positiva, a concentração de isoflurano foi 

aumentada e quando negativa diminuída. Em ambas as situações a variação na 

concentração de isoflurano foi de 10 a 20%. Após alteração na concentração 

ofertada, esta foi mantida constante por 15 minutos antes da nova estimulação. 

																																																								
1	Isoforine®, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, Itapira, São Paulo, Brasil.	



	 18	

 As amostras dos gases expirados (ETCO2 e ETISO) foram coletadas por meio 

de uma seringa de vidro de 20 mL, acoplado a um cateter de nylon posicionado na 

porção distal do tubo endotraqueal, após expirações consecutivas. As amostras 

foram mensuradas por um monitor multiparamétrico, com módulo de gases 

anestésicos e capnografia sidestream2.	

 

 4.3 Preparação dos Animais e Monitoração	

 

 Um mês após a determinação da CAMISO, os animais foram submetidos a um 

jejum alimentar de 12 horas. Todos os cães foram induzidos com isoflurano diluído 

em oxigênio (O2), com fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 100% administrado por 

meio de máscara facial, conectada a um circuito valvular com absorvedor de dióxido 

de carbono (CO2). O vaporizador foi ajustado na concentração de 5%, com fluxo de 

O2  de 5 L.min-1, até que a intubação orotraqueal fosse permitida. Em seguida, o 

mesmo circuito foi acoplado à sonda endotraqueal, o fluxo de O2 reduzido para 50 – 

100 mL.kg.min-1 e o vaporizador ajustado para 1,3 CAMISO (Steffey et al. 1994).	

	 Os cães foram mantidos em ventilação espontânea e o ETISO e ETCO2 foram 

mensurados pelo analisador de gases, após prévia calibração. Os animais foram 

posicionados em decúbito lateral esquerdo sobre um colchão térmico3, para 

manutenção da temperatura corpórea entre 37,5º – 38,5ºC.	

 Após a tricotomia e antissepsia da região de antebraço direito foi realizada a 

cateterização da veia cefálica com um cateter 20G4, para manutenção do acesso 

venoso e da fluidoterapia com Ringer com lactato no fluxo de 3 mL.kg.h-1 utilizando 

uma bomba de infusão5. Quatro agulhas hipodérmicas foram posicionadas na 

porção proximal de cada membro para conexão do eletrocardiograma (ECG), 

utilizando a segunda derivação de Einthoven (DII). Os eletrodos foram conectados 

ao monitor para mensurar a frequência e ritmo cardíaco.	

																																																								
2	Life window LW600 – Digicare Biomedical Technology, Florida, U.S.A 
3 Colchão Termoelétrico Estek® – Ortovet, São Paulo, SP, Brasil. 
4 Cateter intravenoso, Jelco® – Becton Dickinson, New Jersey, U.A.S. 
5 Digipump IP88x® – Digicare Biomedical Technology, Florida, U.S.A. 
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 A artéria metatársica dorsal esquerda foi cateterizada por punção percutânea 

com um cateter 22G, após a prévia tricotomia e antissepsia da região. O transdutor, 

preenchido com solução salina (NaCl 0,9%) heparinizada (4 UI.mL-1), previamente 

calibrado, foi acoplado ao cateter mencionado anteriormente e ligado ao monitor. O 

equipamento foi utilizado para mensuração da pressão arterial, sistólica, média e 

diastólica (PAS, PAM e PAD).	

 Após a tricotomia e antissepsia da região cervical, com o cão posicionado em 

decúbito lateral, foi realizada de forma asséptica uma incisão de 1 cm na pele para 

cateterização da veia jugular com um cateter 18G. Em seguida, um guia metálico foi 

inserido dentro do cateter e o mesmo então retirado. Um introdutor 8 Fr6 foi 

introduzido na jugular com auxílio do guia metálico, pela técnica de Seldinger. A 

seguir o animal foi posicionado em decúbito dorsal e o cateter de artéria pulmonar 

7,5 Fr7 (Swan Ganz), previamente preenchido com solução heparinizada e calibrado, 

foi introduzido na jugular pelo introdutor e posicionado no tronco da artéria pulmonar. 

O correto posicionamento foi baseado na observação da conformação das ondas de 

pressão saguínea, presentes no monitor8 no momento do deslocamento do cateter 

pelo lado direito do coração.	

 O lúmen proximal do cateter de artéria pulmonar foi posicionado no átrio 

direito com a finalidade de permitir a mensuração de forma contínua da pressão de 

átrio direito [PAD (mmHg)], que corresponde à pressão venosa central [PVC 

(mmHg)]. A pressão média da artéria pulmonar [PMAP (mmHg)] foi mensurada pelo 

lúmen distal do cateter de forma contínua. A pressão de oclusão da artéria pulmonar 

[POAP (mmHg)] foi medida de forma intermitente quando o balonete de insuflação, 

presente na extremidade do cateter de artéria pulmonar, era insuflado (0,8 ml de ar), 

de acordo com o protocolo de mensuração descrito ao longo do texto. O débito 

cardíaco (DC) foi mensurado de forma intermitente pela administração de 5 mL de 

solução salina (volume recomendado pelo fabricante do cateter) resfriada 

(temperatura de 0 – 6ºC) diretamente no átrio direito. Foram realizadas três 

mensurações em cada momento para calcular a média do DC. Esse método é 

denominado termodiluição porque a variação da temperatura do sangue (∆T), 

																																																								
6 Percutaneous Sheath Introducer Set 8 F- Arrow International Inc. PA, U.S.A. 
7 Swan-Ganz Catheter 7,5 Fr (131HF7) – Edwards Lifesciences LLC, Irvine, C.A., U.S.A. 
8 DX 2021 – Philips, Amsterdam, Holanda. 
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decorrente da administração da solução resfriada no lúmen proximal é detectado 

pelo termistor, presente na extremidade do cateter posicionado em um ramo da 

artéria pulmonar, com isso o monitor promove o cálculo do DC (área sobre a curva) 

(Ganz e Swan, 1972). O mesmo termistor, descrito anteriormente, foi utilizado para 

mensurar de forma contínua a temperatura (T0C) dos animais durante o 

experimento.	

 Após a monitoração completa, os cães foram posicionados em decúbito 

esternal e os transdutores nivelados na altura do átrio direito, calibrados e zerados.	

 Com base nos valores das variáveis hemodinâmicas obtidas pelos monitores, 

dos valores de hemogasometria9 arterial e venosa e da hemoglobina (Hb), foram 

calculadas as seguintes variáveis: 

⇒ ASC – área de superfície corporal = (10,1 x peso2/3)/100 - em m2;	

⇒ IC – índice cardíaco = DC/ASC - em L/min/m2;	

⇒ IS – índice sistólico = (IC/FC)/kg - mL/bat/kg;	

⇒ IRVS – índice de resistência vascular sistêmica = [(PAM – PVC)/IC] x 80/ASC 

- dinas x seg/ cm5/ m2;	

⇒ IRVP – índice de resistência vascular pulmonar = [(PAP – POAP)/IC) x 

80/ASC - dinas x seg/ cm5/ m2;	

⇒ ITSVE – índice de trabalho sistólico do ventrículo esquerdo = (PAM – POAP) 

x IS x 0,0136 - g x m/m2	

⇒ ITSVD – índice de trabalho sistólico do ventrículo direito = (PAP – PVC) x IS x 

0,0136 - g x m/m2	

⇒ CaO2 – conteúdo arterial de oxigênio = (Hb x 1,34 x SaO2/100) + (PaO2 x 

0,0031) - mL/dL;	

⇒ CvO2 – conteúdo venoso misto de oxigênio = (Hb x 1,34 x SvO2/100) + (PvO2 

x 0,0031) - mL/dL;	

																																																								
9 I-STAT – Abbott, Illinois, U.S.A.	
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⇒ IDO2 – índice de oferta de oxigênio = CaO2 x IC x 10 - mL/min/m2;	

⇒ VO2 – consumo de oxigênio = (CaO2 – CvO2) x IC x 10 - mL/min/m2;	

⇒ TEO2 – taxa de extração de oxigênio = VO2/DO2 x 100 - %.	

 

 4.4 Delineamento Experimental	

 

 Após toda monitoração, tricotomia e antissepsia da região lombossacra, com 

duração de aproximadamente 140 minutos. A técnica de punção do espaço epidural 

foi realizada com uma agulha de Tuohy 18G10 posicionada entre a sétima vértebra 

lombar e a primeira vértebra sacral (L7 – S1). A certificação correta do espaço foi 

realizada pela técnica de perda da resistência, ausência de líquido cefalorraquidiano 

(LCR), sangue e pressão do espaço epidural (kPa) proposta por Iff et al., (2007).	

 Os protocolos adotados foram: administração de solução salina (NaCl 0,9 %) 

por via epidural no volume de 0,6 mL.kg-1 [Grupo Controle – SAL (n = 6)]; 

administração epidural de bupivacaína a 0,25%11 no volume de 0,4 mL.kg-1 

associado à ventilação mecânica (VCV – ventilação controlada por volume) [Grupo 

Bupivacaína 0,4 Ventilação – BUPV 0,4 (n = 6)], e administração de bupivacaína a 

0,25% no volume de 0,6 mL.kg-1 associado à ventilação mecânica (VCV – ventilação 

controlada por volume) [Grupo Bupivacaína 0,6 Ventilação – BUPV 0,6 (n = 6)] 

(Figura 2). 

 Os seis cães foram submetidos de forma aleatória aos diferentes protocolos 

experimentais, respeitando-se um intervalo mínimo de uma semana entre estes com 

a finalidade de evitar o efeito residual dos diferentes fármacos empregados no 

estudo, além de manter a integridade física dos animais. 

 

																																																								
10 Agulha epidural Tuohy 18 G, Bbraun, São Gonçalo, RJ, Brasil. 
11 Neocaína isobárica 0,5%®, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, Itapira, São Paulo, 
Brasil. 
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Grupos (n) Volumes (mL.kg-1) Soluções 

SAL 

BUPV 0,4 

BUPV 0,6 

6 

6 

6 

0,6 

0,4 

0,6 

NaCl 0,9% 

bupivacaína 0,25% 

bupivacaína 0,25%  

Figura 2 – distribuição dos grupos em relação aos diferentes volumes de solução de bupivacaína a 
0,25% administrado por via epidural em cães anestesiados com 1,3 CAMISO. 

  

 A VCV foi implementada imediatamente após a administração da bupivacaína 

por via epidural, mantendo os cães em normocapnia (ETCO2 35 a 45 mmHg). Todas 

as anestesias epidurais foram realizadas pelo mesmo anestesista treinado e os 

volumes foram infundidos manualmente no tempo de dois minutos, com auxílio de 

um cronômetro. 

 Os efeitos hemodinâmicos dos protocolos adotados no presente estudo foram 

mensurados nos seguintes momentos: 0 (antes da administração epidural das 

soluções  –  basal), 5, 15, 30, 60 e 90 minutos respectivamente após a 

administração epidural (Figura 3). 

 As amostras de sangue (0,3 mL) arterial e venosa mista foram coletadas em 

uma seringa de insulina em condições anaeróbicas nos momentos 0 (basal), 15 e 60 

minutos respectivamente (Figura 3). Esse material foi utilizado para determinação 

dos valores de pH, pressão parcial de O2 e CO2 arterial e venosa (PaO2, PvO2, 

PaCO2 e PvCO2 – mmHg), bicarbonato (HCO3
- – mmoL.L-1) e saturação arterial e 

venosa mista de oxigênio (SaO2 e SvO2 – %). O mesmo equipamento também 

mensurou a concentração do hematócrito (Ht %) e da hemoglobina (Hb – g.dL-1). Os 

valores hemogasométricos foram corrigidos com a temperatura do animal, 

mensuradas pelo cateter posicionado na artéria pulmonar, como descrito 

anteriormente. 
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Figura 3 – Representação esquemática dos diferentes momentos (minutos) da mensuração das 
variáveis hemodinâmicas e da coleta do sangue arterial e venoso misto para realização das análises 
hemogasométricas, de cães submetidos a diferentes volumes de bupivacaína 0,25 % epidural 
lombossacra anestesiados com 1,3 CAMISO. 

 

	 Durante a realização do experimento foi preconizado intervenções nos 

animais que apresentassem instabilidades hemodinâmicas. Em casos de redução da 

PAM, abaixo de 50 mmHg, iniciava-se a infusão contínua de dopamina 5 – 10 

µg.kg.min-1, sendo ajustada de acordo com a necessidade (Figura 4). 
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Figura 4 – Representação esquemática da intervenção após instabilidades hemodinâmicas, em cães 
submetidos a diferentes volumes de bupivacaína 0,25 % epidural lombossacra anestesiados com 1,3 
CAMISO. 

  

 Ao término de cada procedimento anestésico, os cães receberam 

meloxicam12 na dose de 0,2 mg.kg-1 por via intravenosa (IV). 

 

 4.5 Análise Estatística 

  

 As amostras foram analisadas inicialmente com o teste de Shapiro – Wilk com 

a finalidade de avaliar a normalidade da distribuição. As variáveis que apresentaram 

distribuição normal foram submetidas a análise de variância, com medidas repetidas 

de dois fatores (two way ANOVA) seguido do teste post hoc de Bonferroni, para 

comparar os tempos. As variáveis com distribuição não normal foram analisadas 

pelo teste de Kruskal Wallis, seguido do teste post hoc de Danns para comparações 

múltiplas. O grau de significância utilizado na análise foi de 5% de probabilidade (p < 

0,05) com os valores representados ao longo do texto em forma de média ± desvio 

padrão (DP) e porcentagem (%)....................................................................................
																																																								
12 Maxicam injetável 50 ml (2 %)®, Ouro Fino, Cravinhos, SP, Brasil. 
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5 – RESULTADOS 

 

 Os seis cães estudados, três machos e três fêmeas, apresentaram 

semelhança em relação ao peso, idade e comprimento da coluna vertebral (Tabela 

1). 

 

Tabela 1 – Valores individuais do sexo, peso, idade e comprimento da coluna vertebral de seis cães 
saudáveis estudados. 

 

  

Não houve diferença estatística em relação ao tempo de instrumentação entre 

os grupos SAL, BUPV 0,4 e BUPV 0,6 (136 ± 16; 133 ± 28 e 135 ± 23 minutos). 

 

 5.1 Variáveis Cardiovasculares  

  

 Observou-se diferença estatística na FC entre o grupo SAL e os grupos 

tratados em todos os momentos após o tempo basal (tempo 0). Com relação aos 

diferentes tempos dentro do mesmo grupo, comparado ao valor basal, houve 

redução estatisticamente significante da FC no grupo BUPV 0,4 em 5 (13%), 15 

Cães (n) Sexo (M/F) Peso (kg) Idade 

(anos) 

Comprimento da 

coluna vertebral (cm) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

M 

M 

M 

F 

F 

F 

16,5 

15,5 

21,2 

19,2 

19,2 

21,8 

1,6 

1 

1,6 

1,6 

1 

1,6 

62 

60 

68 

65 

65 

65 

média ± DP -- 18,90 ± 2,50 1,40 ± 0,31 64,17 ± 2,79 
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(13%), 30 (10%) e 60 (10%) minutos e no BUPV 0,6 em 5 (14%), 15 (17%), 30 

(17%), 60 (17%) e 90 (14%) minutos (Tabela 2 e Figura 5). 

 Houve diferença nos valores de IC entre o grupo SAL e o grupo BUPV 0,4 em 

5, 15, 30 e 60 minutos e entre o BUPV 0,6 em todos os momentos após o tempo 

basal. Houve diferença também entre os grupos tratados apenas em 90 minutos. 

Com relação aos diferentes tempos dentro do mesmo grupo, comparado ao valor 

basal, houve redução dos valores de IC no grupo BUPV 0,4 em 5 (39%), 15 (39%) e 

30 (34%) minutos, e no grupo BUPV 0,6 em 5 (31%), 15 (32%), 30 (37%), 60 (32%) 

e 90 (30%) minutos (Tabela 2 e Figura 5). 

 Nos valores de IS, observou-se diferença entre os grupos SAL e BUPV 0,4 

em 5, 15 e 30 minutos e entre o BUPV 0,6 em 5, 15, 30, 60 e 90 minutos. Houve 

diferença também entre os grupos tratados em 60 e 90 minutos. Com relação aos 

diferentes tempos dentro do mesmo grupo, comparado ao valor basal, houve 

redução dos valores do IS no grupo BUPV 0,4 em 5 (29%) e 15 (29%) minutos e no 

grupo BUPV 0,6 em 5 (20%), 15 (20%), 30 (27%), 60 (18%) e 90 (22%) minutos 

(Tabela 2 e Figura 5). 
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Tabela 2 – V
alores m

édios (± desvio padrão) de frequência cardíaca (FC
), índice cardíaco (IC

), índice sistólico (IS
) e índice de resistência vascular sistêm

ica 
(IR

V
S

) em
 resposta à adm

inistração de diferentes volum
es de bupivacaína 0,25%

 (S
A

L, B
U

P
V

 0,4 e B
U

P
V

 0,6) epidural lom
bossacra em

 cães anestesiados 
com

 1,3 C
A

M
IS

O . 

Linhas: valores seguidos pelo sím
bolo (*) difere em

 relação ao tem
po 0 (basal) (p < 0,05). 

C
olunas: valores seguidos por letras diferentes diferem

 entre os grupos (p < 0,05).
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Figura 5 – Valores médios (± desvio padrão) de frequência cardíaca (FC), índice cardíaco (IC), índice 
sistólico (IS) e índice de resistência vascular sistêmica (IRVS) em resposta à administração de 
diferentes volumes de bupivacaína 0,25% (SAL, BUPV 0,4 e BUPV 0,6) epidural lombossacra em 
cães anestesiados com 1,3 CAMISO. Valores seguidos pelo símbolo (*) indicam diferença estatística 
entre os grupos (p < 0,05). 
   

Observou-se maiores valores de PAS no grupo SAL quando comparado aos 

grupos tratados, diferenciando do grupo BUPV 0,4 em 5, 15, 30 e 60 minutos e do 

grupo BUPV 0,6 em todos os momentos após o tempo basal. Com relação aos 

diferentes tempos dentro do mesmo grupo, observou-se redução significativa nos 

valores de PAS quando comparado ao valor basal no grupo BUPV 0,6 em 5 (25%), 

15 (31%), 30 (33%), 60 (31%) e 90 (28%) minutos (Tabela 3 e Figura 6). 
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relação aos diferentes tempos dentro do mesmo grupo, comparado ao valor basal, 

observou-se redução dos valores no grupo BUPV 0,6 em 5 (23%), 15 (33%), 30 

(36%), 60 (34%) e 90 (28%) minutos (Tabela 3 e Figura 6). 

Observou-se maiores valores de PAM no grupo SAL apresentando diferença 

entre o grupo BUPV 0,4 em 5, 15, 30 e 60 minutos e entre o grupo BUPV 0,6 em 

todos os momentos após o valor basal. Com relação aos diferentes tempos dentro 

do mesmo grupo, comparado ao valor basal, observou-se redução dos valores de 

SAL em 5 (5%), 30 (6%) e 90 (10%) minutos, do BUPV 0,4 em 5 (9%), 15 (17%) e 

30 (16%) minutos e dos valores de BUPV 0,6 em 5 (26%), 15 (34%), 30 (38%), 60 

(35%) e 90 (30%) minutos (Tabela 3 e Figura 6). 
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Tabela 3 – V
alores m

édios (± desvio padrão) de pressão arterial sistólica (P
A

S
), pressão arterial diastólica (P

A
D

) e pressão arterial m
édia (P

A
M

) em
 

resposta à adm
inistração de diferentes volum

es de bupivacaína 0,25%
 (S

A
L, B

U
P

V
 0,4 e B

U
P

V
 0,6) epidural lom

bossacra  em
 cães anestesiados com

 1,3 
C

A
M

IS
O . 

Linhas: valores seguidos pelo sím
bolo (*) difere em

 relação ao tem
po 0 (basal) (p < 0,05). 

C
olunas: valores seguidos por letras diferentes diferem

 entre os grupos (p < 0,05). 
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Figura 6 – Valores médios (± desvio padrão) de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial 
diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) em resposta à administração de diferentes volumes 
de bupivacaína 0,25% (SAL, BUPV 0,4 e BUPV 0,6) epidural lombossacra em cães anestesiados 
com 1,3 CAMISO. Valores seguidos pelo símbolo (*) indicam diferença estatística entre os grupos (p < 
0,05). 

 

Houve diferença na variável PMAP apenas entre os grupos SAL e BUPV 0,6 

em 30, 60 e 90 minutos. Observou-se diminuição dos valores no grupo BUPV 0,6 

quando comparado ao valor basal em 5 (12%), 15 (19%), 30 (19%) e 90 (19%) 

minutos (Tabela 4 e Figura 7). 
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entanto, observou-se redução dos valores POPA apenas no grupo BUPV 0,6 
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minutos (Tabela 4 e Figura 7). 
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Tabela 4 – V
alores m

édios (± desvio padrão) de pressão venosa central (P
V

C
), pressão m

édia de artéria pulm
onar (P

M
A

P
) e pressão de oclusão de artéria 

pulm
onar (P

O
A

P
) em

 resposta à adm
inistração de diferentes volum

es de bupivacaína 0,25%
 (S

A
L, B

U
P

V
 0,4 e B

U
P

V
 0,6) epidural lom

bossacra em
 cães 

anestesiados com
 1,3 C

A
M

IS
O . 

Linhas: valores seguidos pelo sím
bolo (*) difere em

 relação ao tem
po 0 (basal) (p < 0,05). 

C
olunas: valores seguidos por letras diferentes diferem

 entre os grupos (p < 0,05).
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Figura 7 – Valores médios (± desvio padrão) de pressão venosa central (PVC), pressão média de 
artéria pulmonar (PMAP) e pressão de oclusão de artéria pulmonar (POAP) em resposta à 
administração de diferentes volumes de bupivacaína 0,25% (SAL, BUPV 0,4 e BUPV 0,6) epidural 
lombossacra em cães anestesiados com 1,3 CAMISO. Valores seguidos pelo símbolo (*) indicam 
diferença estatística entre os grupos (p < 0,05).	

 

Observou-se maiores valores do ITSVD no grupo SAL que nos grupos 

tratados após o tempo basal, havendo diferença estatística apenas entre o grupo 

BUPV 0,4 em 5, 15 e 30 minutos. Com relação aos diferentes tempos dentro do 

mesmo grupo comparado ao valor basal, observou-se redução dos valores ITSVD 

no grupo BUPV 0,4 em 5 (44%), 15 (44%) e 30 (42%) minutos e no grupo BUPV 0,6 

em 5 (30%), 15 (38%), 30 (40%) e 60 (40%) minutos (Tabela 5 e Figura 8). 
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Nos valores de ITSVE, observou-se maiores valores no grupo SAL quando 

comparado ao grupos tratados, apresentando diferença entre os grupos BUPV 0,4 e 

BUPV 0,6 em todos os momentos após o valor basal. Com relação aos diferentes 

tempos dentro do mesmo grupo comparado ao valor basal, observou-se redução 

dos valores ITSVE no BUPV 0,4 em 5 (37%), 15 (43%), 30 (39%), 60 (35%) e 90 

(24%) minutos e no BUPV 0,6 em 5 (42%), 15 (48%), 30 (54%), 60 (47%) e 90 

(43%) minutos (Tabela 5 e Figura 8). 
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Tabela 5 – V
alores m

édios (± desvio padrão) de índice de resistência vascular pulm
onar (IR

V
P

), índice de trabalho sistólico de ventrículo esquerdo (ITS
V

E
) e 

índice de trabalho sistólico de ventrículo direito (ITS
V

D
) em

 resposta à adm
inistração de diferentes volum

es de bupivacaína 0,25%
 (S

A
L, B

U
P

V
 0,4 e B

U
P

V
 

0,6) epidural lom
bossacra em

 cães anestesiados com
 1,3 C

A
M

IS
O . 

 
Linhas: valores seguidos pelo sím

bolo (*) difere em
 relação ao tem

po 0 (basal) (p < 0,05). 

C
olunas: valores seguidos por letras diferentes diferem

 entre os grupos (p < 0,05).
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Figura 8 – Valores médios (± desvio padrão) do índice de resistência vascular pulmonar (IRVP), 
índice de trabalho sistólico de ventrículo esquerdo (ITSVE), índice de trabalho sistólico de ventrículo 
direito (ITSVD) e temperatura (ºC) em resposta à administração de diferentes volumes de 
bupivacaína 0,25% (SAL, BUPV 0,4 e BUPV 0,6) epidural lombossacra em cães anestesiados com 
1,3 CAMISO. Valores seguidos pelo símbolo (*) indicam diferença estatística entre os grupos (p < 
0,05). 

  

 

 

 

 

 

 

0 5 15 30 60 90
0

100

200

300

400

500

Tempo (min.)

IR
V

P
 (d

in
as

.s
eg

/ c
m

5 /
 m

2 )

0 5 15 30 60 90
0

2

4

6

8

10

** *

Tempo (min.)

IT
S

V
D

 (g
. m

/ m
2 )

0 5 15 30 60 90
0

10

20

30

40

50

Tempo (min.)

IT
S

V
E

 (g
. m

/ m
2 ) ** * * *

SAL BUPV 0,4 BUPV 0,6



	 37	

 5.2 Variáveis Hemogasométricas, Respiratórias e Temperatura 

 

 No valores de Hb houve diferença estatística entre o grupo SAL e o BUPV 0,6 

apenas em 60 minutos. Com relação aos diferentes tempos dentro do mesmo grupo, 

comparado ao valor basal, observou-se redução dos valores Hb no grupo BUP 0,4 

em 60 (11%) minutos e no grupo BUPV 0,6 em 15 (16%) e 60 (18%) minutos 

(Tabela 6 e Figura 9). 

 No valores de Ht houve diferença estatística entre o grupo SAL e o BUPV 0,6 

apenas em 60 minutos. Com relação aos diferentes tempos dentro do mesmo grupo 

comparado ao valor basal, observou-se redução dos valores de Ht apenas no grupo 

BUPV 0,6 em 15 (16%) e 60 (19%) minutos (Tabela 6 e Figura 9). 

 Houve diferença nos valores de CaO2 entre o grupo SAL e os grupos tratados 

apenas em 60 minutos. Com relação aos diferentes tempos dentro do mesmo grupo 

comparados ao valor basal, observou-se redução dos valores de CaO2 no grupo 

BUPV 0,4 em 15 (10%) e 60 (12%) minutos e no grupo BUPV 0,6 em 15 (16%) e 60 

(18%) minutos (Tabela 6 e Figura 9). 

 Nos valores de IDO2 houve diferença entre o grupo SAL e os grupos tratados 

apenas em 60 minutos. Com relação aos diferentes tempos dentro do mesmo grupo 

quando comparado ao valor basal, observou-se redução dos valores de IDO2 no 

grupo BUPV 0,4 apenas em 60 (40%) minutos e no grupo BUPV 0,6 em 15 (43%) e 

60 (44%) minutos (Tabela 6 e Figura 9). 

 Nos valores de TEO2 houve diferença entre o grupo SAL e os grupos tratados 

apenas em 60 minutos. Com relação aos diferentes tempos dentro do mesmo grupo 

quando comparado ao valor basal, observou-se elevação dos valores de TEO2 no 

grupo BUPV 0,4 em 15 (34%) e 60 (28%) minutos (Tabela 6 e Figura 9). 

Não houve diferença entre os grupos nos valores de SvO2, no entanto, 

observou-se redução dos valores no grupo BUPV 0,4 quando comparado ao valor 

basal em 15 (7%) e 60 (6%) minutos e o BUPV 0,6 em 60 (4%) minutos (Tabela 6 e 

Figura 9). 
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Tabela 6 – Valores médios (média ± desvio padrão) de hemoglobina (Hb), hematócrito (Ht), conteúdo arterial de 
oxigênio (CaO2), índice de oferta de oxigênio (IDO2), taxa de extração de oxigênio (TEO2), saturação venosa 
mista de oxigênio (SvO2) e consumo de oxigênio (VO2) em resposta à administração de diferentes volumes de 
bupivacaína 0,25% (SAL, BUPV 0,4 e BUPV 0,6) epidural lombossacra em cães anestesiados com 1,3 CAMISO. 

   Tempo (min.)  

Parâmetros Tratamento 0 15 60 

Hb 
(g/dL) 

SAL 11.7 ± 1,33 a 11,6 ± 0,95 a 11,9 ± 1,14 a 

BUPV 0,4 11,8 ± 1,21 a 10,8 ± 0,41 a 10,5 ± 0,39* ab 

BUPV 0,6 12,5 ± 1,21 a 10,5 ± 1,02* a 10,3 ± 0,67* b 

Ht 

(%) 

SAL 35 ± 3,20 a 34 ± 2,04 a 35 ± 3,39 a 

BUPV 0,4 35 ± 3,56 a 32 ± 1,21 a 31 ± 1,17 ab 

BUPV 0,6 37 ± 3,54 a 31 ± 3,08* a 30 ± 1,72* b 

CaO2 

(mL/dL) 

SAL 18,2 ± 1,60 a 17,3 ± 1,03 a 18,0 ± 1,55 a 

BUPV 0,4 18,2 ± 1,72 a 16,3 ± 0,82* a 16,0 ± 0,63* b 

BUPV 0,6 19,2 ± 1,94 a 16,2 ± 1,72* a 15,8 ± 0,75* b 

IDO2 

(mL/min/m2) 

SAL 627 ± 105,30 a 586 ± 137,60 a 657 ± 152,70 a 

BUPV 0,4 567 ± 214,05 a 480 ± 342,20 a 337 ± 126,69* b 

BUPV 0,6 653 ± 97,04 a 374 ± 66,45* a 367 ± 76,64* b 

TEO2 

(%) 

SAL 9,9 ± 5,23 a 9,7 ± 5,80 a 7,4 ± 3,63 a 

BUPV 0,4 10,4 ± 5,28 a 15,8 ± 3,60* a 14,4 ± 3,15* b 

BUPV 0,6 8,2 ± 4,61 a 13,3 ± 4,62 a 13,1 ± 3,81 b 

SvO2 

(%) 

SAL 95 ± 4,45 a 91 ± 6,44 a 93 ± 6,25 a 

BUPV 0,4 94 ± 4,17 a 87 ± 4,98* a 88 ± 3,43* a 

BUPV 0,6 92 ± 4,46 a 88 ± 3,25 a 88 ± 2,56* a 

VO2 

(mL/min/m2) 

SAL 75,0 ± 17,63 a 70,2 ± 39,00 a 57,7 ± 15,33 a 

BUPV 0,4 62,0 ± 23,66 a 56,7 ± 15,16 a 57,0 ± 20,51 a 

BUPV 0,6 61,0 ± 25,23 a 60,3 ± 24,33 a 58,2 ± 19,69 a 
Linhas: valores seguidos pelo símbolo (*) diferem em relação ao tempo 0 (basal) (p < 0,05). 

Colunas: valores seguidos por letras diferentes diferem entre os grupos (p < 0,05). 
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Figura 9 – Valores médios (± desvio padrão) de hemoglobina (Hb), hematócrito (Ht), conteúdo arterial 
de oxigênio (CaO2), índice de oferta de oxigênio (IDO2), taxa de extração de oxigênio (TEO2), 
saturação venosa mista (SvO2) e consumo de oxigênio (VO2) em resposta à administração de 
diferentes volumes de bupivacaína 0,25% (SAL, BUPV 0,4 e BUPV 0,6) epidural lombossacra em 
cães anestesiados com 1,3 CAMISO. Valores seguidos pelo símbolo (*) indicam diferença estatística 
entre os grupos (p < 0,05).  
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Não houve diferença estatística significante entre os diferentes grupos 

estudados em relação aos valores médios de pH, PaCO2, PaO2 e HCO3
- (Tabela 7 e 

Figura 10). 

 

Tabela 7 – Valores médios (± desvio padrão) de pH, pressão arterial de gás carbônico (PaCO2), 
pressão arterial de oxigênio (PaO2) e bicarbonato (HCO3

-) em resposta à administração de diferentes 
volumes de bupivacaína 0,25% (SAL, BUPV 0,4 e BUPV 0,6) epidural lombossacra em cães 
anestesiados com 1,3 CAMISO. 

HCO3
- 

(mmol/L) 

SAL 23,3 ± 2,48 a 22,5 ± 2,60 a 22,5 ± 1,23 a 

BUPV 0,4 27,2 ± 10,35 a 26,6 ± 9,34 a 28,0 ± 11,92 a 

BUPV 0,6 21,7 ± 1,63 a 22,0 ± 2,61 a 24,5 ± 2,08 a 

 
Linhas: médias de tratamento seguidos pelo símbolo (*) difere em relação ao tempo 0 (p < 0,05). 

Colunas: médias de tratamentos seguidos por letras diferentes diferem entre os grupos (p < 0,05). 

 

   Tempo (min.)  

Parâmetros Tratamento 0 15 60 

pH SAL 7,29 ± 0,05 a 7,25 ± 0,04 a 7,28 ± 2,04 a 

BUPV 0,4 7,26 ± 0,03 a 7,26 ± 0,02 a 7,29 ± 0,05 a 

BUPV 0,6 7,27 ± 0,04 a 7,28 ± 0,04 a 7,31 ± 0,02 a 

PaCO2 

(mmHg) 

SAL 49 ± 2 a 49 ± 4 a 48 ± 3 a 

BUPV 0,4 52 ± 3 a 47 ± 6 a 48 ± 3 a 

BUPV 0,6 47 ± 4 a 47 ± 7 a 48 ± 4 a 

PaO2 

(mmHg) 

SAL 536 ± 59 a 513 ± 57 a 517 ± 72 a 

BUPV 0,4 513 ± 27 a 490 ± 90 a 520 ± 24 a 

BUPV 0,6 515 ± 103 a 504 ± 64 a 517 ± 40 a 
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Figura 10 – Valores médios (± desvio padrão) de pH, pressão arterial de gás carbônico (PaCO2), 
pressão arterial de oxigênio (PaO2) e bicarbonato (HCO3

-) em resposta à administração de diferentes 
volumes de bupivacaína 0,25% (SAL, BUPV 0,4 e BUPV 0,6) epidural lombossacra em cães 
anestesiados com 1,3 CAMISO. Valores seguidos pelo símbolo (*) diferem em relação ao tempo 0 
(basal) e valores seguidos por letras diferentes diferem entre os grupos (p < 0,05). 

 

 Não houve diferença estatística significante entre os diferentes grupos com 

relação aos valores médios de ETCO2, Vt, Vm e temperatura (Tabela 8 e Figura 11). 

0 15 60
0

5

10

15

Tempo (min)

pH
 

0 15 60
0

20

40

60

80

100

Tempo (min)

Pa
C

O
2 

(m
m

H
g)

0 15 60
0

200

400

600

800

1000

Tempo (min)

Pa
O

2 
(m

m
H

g)

0 15 60
0

20

40

60

80

100

Tempo (min)

H
C

O
3-

 (m
m

ol
/ L

)

SAL BUPV 0,4 BUPV 0,6



	 42	

Tabela 8 – V
alores m

édios (± desvio padrão) de pressão parcial de dióxido de carbono no final da expiração (E
TC

O
2 ), volum

e corrente (V
t), volum

e m
inuto (V

m
) e tem

peratura (ºC
) em

 resposta à 
adm

inistração de diferentes volum
es de bupivacaína 0,25%

 (S
A

L, B
U

P
V

 0,4 e B
U

P
V

 0,6) epidural lom
bossacra em

 cães anestesiados com
 1,3 C

A
M

IS
O . 

Linhas: valores seguidos pelo sím
bolo (*) difere em

 relação ao tem
po 0 (basal) (p < 0,05). 

C
olunas: valores seguidos por letras diferentes diferem

 entre os grupos (p < 0,05).
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Figura 11 – Valores médios (± desvio padrão) de pressão parcial de dióxido de carbono no final da 
expiração (ETCO2), volume corrente (Vt), volume minuto (Vm) e temperatura (ºC) em resposta à 
administração de diferentes volumes de bupivacaína 0,25% (SAL, BUPV 0,4 e BUPV 0,6) epidural 
lombossacra em cães anestesiados com 1,3 CAMISO. Para cada tempo: valores seguidos pelo 
símbolo (*) diferem em relação aos grupos (p < 0,05). 
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quatro (66%) tiveram o olho direito comprometido e dois (33%) ambos os olhos. Não 

foi necessário nenhum tratamento para síndrome de Horner, com recuperação em 

aproximadamente 4 horas (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Observação da síndrome de Horner na recuperação anestésica de cães anestesiados 
com isoflurano e submetidos a administração de diferentes volumes de bupivacaína 0,25% (SAL, 
BUPV 0,4 e BUPV 0,6) epidural lombossacra. 

Grupo (n) Cães Olho direito (D) ou esquerdo (E) Ambos os olhos % 

BUPV 0,4 6 2 2 (D) 0 33 

BUPV 0,6 6 6 4 (D) 2 100 
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6 – DISCUSSÃO 

 

 Devido a dificuldade de manipulação e monitoração invasiva dos cães 

acordados optou-se pela contenção química com isoflurano. Este fármaco 

halogenado é empregado amplamente na veterinária com efeitos hemodinâmicos 

dose dependente (Steffey e Mama, 2007), ao qual, em concentrações clínicas, 

apresenta pouco impacto sobre as variáveis hemodinâmicas (Mutoh et al., 1997). 

Tentando minimizar os efeitos dessas variáveis e promover a mesma depressão 

central nos cães, a CAM individual foi definida (1,56 ± 0,18 %) antes da realização 

do experimento propriamente dito. Entretanto, durante o estudo piloto observou-se 

que 1 CAMISO foi insuficiente para a monitoração invasiva, punção do espaço 

epidural e ventilação, com isso optou-se pelo ajuste de 1,3 CAMISO (2,03 ± 0,24 %) 

(Steffey et al. 1994). 

 O volume de anestésico local administrado por via epidural lombossacra de 

cães proposto pela literatura é de 0,22 mL.kg-1, não devendo exceder 6 ml do 

volume final em casos onde o paciente apresente o peso corporal acima de 30 kg 

(Torske e Dyson, 2000). Em dados não publicados, o volume de 0,26 mL.kg-1 de 

azul de metileno em cães atingiu a décima primeira e a segunda vertebra torácica 

(T11 e T12) (Valverde, 2008), o que corresponderia ao bloqueio das raízes nervosas 

das seis vertebras coccígeas, sete lombares e duas ou três torácicas, totalizando o 

bloqueio 15 ou 16 segmentos vertebrais. Em um estudo utilizando a bupivacaína 

0,25 % associada ao azul de metileno epidural lombossacro em cães, em diferentes 

volumes, foi observado a coloração de 18 segmentos vertebrais no grupo que 

utilizou o volume de 0,2 mL.kg-1, 22 no grupo 0,4 mL.kg-1 e 26 nos grupos 0,6 e 0,8 

mL. kg-1 (Freire et al., 2010), o que corresponderia à projeção cranial da bupivacaína 

atingindo a nona, a quinta e a primeira vértebra torácica (T9, T5 e T1). 

 O peso médio dos cães estudados foi de 18,9 ± 2,50 kg e o comprimento 

médio da coluna vertebral de 64,17 ± 2,79 cm, que corresponde ao volume final 

médio de bupivacaína 0,25% de 7,5 mL para o grupo BUPV 0,4 e de 11,3 mL para o 

grupo BUPV 0,6. No estudo proposto por Freire et al. (2010), os cães pesaram 9,9 ± 

1,9 kg e o comprimento da coluna vertebral foi 53,4 ± 5,1 cm correspondendo ao 

volume final médio de bupivacaína 0,25% de 3,9 mL para o grupo 0,4 e 5,9 mL para 



	 46	

o grupo o 0,6. O volume médio de bupivacaína 0,25% utilizado em ambos os 

estudos mencionados foram de 49 a 66% maiores do que o recomendado pela 

literatura (Torske e Dyson, 2000).  

 Durante a realização do estudo piloto, três cães foram submetidos a 

administração da bupivacaína 0,25% no volume de 0,6 mL.kg-1. Foi observado 

redução significativa da PAM (43,33 ± 5,85 mmHg) e aumento dos níveis de ETCO2 

(67,33 ± 10,96 mmHg) associados à depressão respiratória em cinco minutos, se 

intensificaram aos 15 minutos. Devido ao acontecimento, os animais foram 

ventilados (VCV) ajustando os valores de ETCO2 (35 a 45 mmHg) e com isso, houve 

a normalização da pressão arterial. A depressão respiratória justifica o 

acontecimento, visto que a elevação dos níveis de CO2 promove depressão do 

miocárdio e altera as atividade tanto vascular, quanto o sistema nervoso simpático 

(Cullen e Eger, 1974). Com isso a metodologia do presente estudo foi ajustada, 

implementando a ventilação (VCV) em todos os cães dos grupos tratados. A 

ventilação foi iniciada após a administração da bupivacaína no espaço epidural, visto 

que a mesma pode modificar a pressão do canal vertebral e propiciar maior 

migração cranial do fármaco (Visser et al., 2006). 

 A redução da FC foi observada nos grupos tratados ao longo dos tempos, 

chegando a 13% no grupo BUPV 0,4 e 17% no grupo BUPV 0,6. Acredita-se que 

essa redução seja pelo bloqueio das fibras eferentes simpáticas (simpatectomia), 

encontradas nos gânglios do tronco simpático torácico e cervical que em cães 

totalizam sete, quatro torácicas e três cervicais (McKibben, 1986). Os volumes de 

bupivacaína utilizados no presente estudo parecem atingir da quinta à primeira 

vértebra torácica (T5 – T1) (Freire et al., 2010), o que promoveria o bloqueio parcial 

do tronco simpático e a supressão da atividade barorreflexa cardiovascular (Dohi et 

al., 1983). A mensuração da concentração plasmática de norepinefrina e epinefrina 

seria uma ferramenta útil para fundamentar a simpatectomia (Stevens et al., 1990), 

no entanto, esses marcadores não foram analisados durante o presente estudo. 

 A contratilidade cardíaca é compreendida pela velocidade de aceleração da 

pressão ventricular durante a contração isovolumétrica (ΔP/ Δt) (Marino, 2008c). A 

mesma pode ser reduzida pelo bloqueio das fibras simpáticas pós ganglionares 

encontradas nas vertebras torácicas (Bonica, 1968). Em coelhos submetidos à 
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administração de mepivacaína a 1% na anestesia epidural torácica, observou-se 

redução da contratilidade do ventrículo esquerdo em 49% e redução da 

concentração plasmática de epinefrina em 79% (Mizukoshi et al., 2001). De acordo 

com Reiz et al. (1988), o inotropismo negativo ocorre na anestesia epidural por 

bloqueio dos segmentos de T1 a T5. A redução dos valores de IC e do IS no presente 

estudo chegaram a 39 e 29% no grupo BUPV 0,4 e 37 e 27% no grupo BUPV 0,6, o 

que  parece ser atribuído a contratilidade, no entanto, a mesma não foi diretamente 

mensurada. Como essas variáveis são dependentes (IC = IS x FC) é provável que a 

redução do IC tenha sido atribuída a redução da FC e do IS. 

 A redução da pressão arterial (PA) em pacientes submetidos à anestesia 

epidural parece estar associada à diminuição da resistência arterial sistêmica, da 

capacitância venosa e da força de contração ventricular. Esse evento ocorre pelo 

bloqueio da cadeia simpática ou pela absorção sistêmica dos anestésicos locais. Na 

simpatectomia há redução dos níveis plasmáticos de norepinefrina e epinefrina que 

minimizam a atividade simpática sob os receptores α e β presentes no sistema 

cardiovascular. Já a absorção sistêmica dos anestésicos locais, altera a atividade da 

musculatura lisa presente nos vasos (Bromage, 1966). A bupivacaína por exemplo, 

promove vasodilatação por inibir a atividade dos canais de Ca+ (Ok et al., 2014), 

dependente da concentração plasmática, segundo Ginosar et al. (2009). 

Normalmente, a redução da pressão arterial ocorre nos primeiros 30 minutos após a 

epidural (Holte et al., 2004). No presente estudo, observou-se queda da PA em cinco 

minutos nos grupos tratados, sendo que os valores mais baixos foram observados 

entre 15 e 30 minutos. Na PAS, PAD e PAM houve redução de 19, 12 e 17% no 

grupo BUPV 0,4 e de 33, 36 e 38% nos grupo BUPV 0,6. Acredita-se que essa maior 

queda no grupo BUPV 0,6, seja atribuída ao bloqueio da cadeia simpática quando 

comparado ao grupo BUPV 0,4 mas não se exclui a possibilidade do efeito sistêmico 

da bupivacaína. 

 A dispersão do anestésico local na região torácica, como mencionado 

anteriormente, está associada à hipotensão e potencialmente relacionada à queda 

do DC como resultado da vasodilatação e diminuição RVS (Vagst et al., 2003; 

Schwarte et al., 2004). No presente estudo, não foi observada diminuição do IRVS 

entre os grupos estudados, sugerindo a redução da  PAM pela diminuição do DC 

(PAM = DC x RVS). De acordo com Peters et al. (1990), a resposta tardia da 
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vasopressina nos receptores V1, impede a redução da pressão arterial em cães 

saudáveis submetidos a anestesia epidural com bloqueio da cadeia simpática. Esse 

mecanismo compensatório hormonal parece justificar a ausência da queda do IRVS 

no estudo. 

 Observou-se redução do ITSVD no grupo BUPV 0,4 e 0,6 de 44 e 40% e do 

ITSVE no grupo BUPV 0,4 e 0,6 de 39 e 54% quando comparados aos valores 

basais. Essa redução pode ter sido atribuída a simpatectomia ou ao efeito inotrópico 

negativo da bupivacaína absorvida sistemicamente (Bromage, 1966; Ok et al., 

2014). No entanto, essas hipóteses podem não ser sustentadas pois o ITSVD, que é 

o trabalho necessário para movimentar o volume sistólico pela circulação pulmonar é 

dependente da PAP, PVC e IVS enquanto que o ITSVE que é o trabalho necessário 

para ejetar sangue para circulação sistêmica é dependente da PAM, POAP e IVS 

(Marino, 2008a). 

Embora os efeitos cardiovasculares sejam atribuídos à simpatectomia, não se 

pode rejeitar a hipótese da absorção sistêmica da bupivacaína. A cardiotoxicidade 

ocorre após a administração intravascular acidental, atingindo níveis plasmáticos de 

0,5 a 5 µg.mL-1 responsáveis pela alteração da condutividade elétrica e da 

contratilidade (Tanz et al., 1984; Lynch 1986). A bupivacaína 0,75% intravenosa em 

cães na dose de 4,31 mg.kg-1 atinge uma concentração plasmática de 18 µg.mL-1 

levando a  arritmias ventriculares, hipotensão, parada respiratória e cardíaca 

(Feldman et al., 1989). A dose máxima de bupivacaína recomendada pela literatura 

é de 2 mg.kg-1 (Lemke e Dawson, 2000). Os animais do presente estudo ao 

receberem as doses recomendadas anteriormente baseadas no peso corporal médio 

(18,90 ± 2,50 kg), apresentaram um volume final médio de 15,1 mL de bupivacaína a 

0,25%. No entanto, a dose utilizada foi de 1 mg.kg-1 para o grupo BUPV 0,4 e 1,5 

mg.kg-1 para o grupo BUPV 0,6 reduzindo o volume final médio em 50 a 25% 

quando comparado a dose máxima recomendada pela literatura. A concentração 

plasmática da bupivacaína não foi mensurada no presente estudo e durante a 

administração epidural, cuidados básicos foram adotados para que não ocorresse 

administração intravascular acidental. 

O baço, por apresentar densa inervação simpática, é afetado diretamente 

pela simpatectomia após a epidural. A redução da atividade simpática desencadeia 
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vasodilatação e relaxamento da cápsula esplênica (Sielenkamper e Aken, 2003). 

Esse evento parece justificar a redução do Ht nos grupos BUPV 0,4 e 0,6 chegando 

a 11 e 18%. Como a Hb representa 1/3 do Ht, a queda no Ht refletiu nos valores de 

Hb. 

A vasodilatação desencadeada pela simpatectomia favorece o aporte 

sanguíneo e oxigenação das vísceras abdominais (Sielenkamper e Aken, 2003). No 

entanto, em um estudo de oxigenação da mucosa gástrica em cães submetidos à 

anestesia epidural torácica com lidocaína, foi observado diminuição da hemoglobina 

oxigenada (HbO2), DO2, PAM e do DC (Schwarte et al., 2004). No presente estudo, 

observou-se redução de 10 e 16% na CaO2 e de 40 e 43% no IDO2 nos grupos 

BUPV 0,4 e 0,6. A justificativa para esse evento foi a diminuição dos níveis de Hb 

(CaO2 = 1,34 x Hb x SaO2) e do IC (IDO2 = IC x CaO2) (Haskins et al., 2005). Com a 

queda do IDO2, observou-se aumento da TEO2 atingindo valores de 28 e 37% nos 

grupos BUPV 0,4 e 0,6. Esse evento ocorre pela diminuição da distribuição de O2 

nos tecidos, sendo que os mesmos mantem a mesma necessidade metabólica 

(Rivers et la., 2001). 

A SvO2 representa o equilíbrio entre a oferta (DO2) e o consumo de oxigênio 

(VO2), proporcionando informações importantes sobre a perfusão tecidual. Em 

pacientes humanos, os valores de SvO2 obtidos do sangue venoso misto coletado 

no ramo da artéria pulmonar, indicam perfusão inadequanda quando encontra-se 

valores abaixo de 65% (Rivers et la., 2001). Embora tenha ocorrido redução dos 

valores de IDO2 de 40 e 43% nos grupos BUPV 0,4 e 0,6, não houve diferença 

significante entre os grupos nos valores de SvO2. 

O VO2 representa o consumo de O2, que é caracterizado pela dissociação do 

O2 pela Hb que se move para o tecido através dos capilares sanguíneos. Como 

descrito anteriormente, essa variável é produto do DC multiplicado pela diferença 

arteriovenosa (CaO2 – CvO2). Segundo Marino (2008b), o valor de referência de 

indivíduos humanos saudáveis em repouso é em torno de 110 a 160 mL.min.m2 e de 

acordo com Haskins et al. (2005), o valor para cães, nas mesmas condições, é em 

média 164 mL.min.m2. Entretanto, os valores observados no estudo foram de 

aproximadamente metade dos valores de referência, o que pode ser explicado pela 

baixa taxa metabólica dos cães anestesiados pelo isoflurano. 
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Após o término do experimento, todos os cães do grupo BUPV 0,6 e dois do 

BUP 0,4 apresentaram Síndrome de Horner. De acordo com Viscasillas et al. (2013), 

a inervação ocular simpática é constituída pelos neurônios de primeira (neurônio 

motor superior-central), segunda (neurônio motor inferior pré-ganglionar) e terceira 

ordem (neurônio motor inferior pós-ganglionar). Essa síndrome é causada pela 

chegada da bupivacaína aos segmentos T1 – T3. Segundo os mesmos autores, os 

neurônios de primeira ordem originados no hipotálamo e no tronco encefálico rostral, 

fazem sinapse com o corpo celular dos neurônios de segunda ordem, localizados no 

corno intermediário cinzento dos segmentos torácicos já  mencionados. De todos os 

cães que apresentaram síndrome de Horner, dois do grupo BUPV 0,6 apresentaram 

bilateral. Embora o volume tenha sido maior do que do grupo BUPV 0,4, alguns 

autores acreditam na distribuição não uniforme dos anestésicos locais pelo canal 

epidural atingindo segmentos mais craniais (Wong et al., 2004; Bosmans et al., 

2009; Tassone et al., 2012). 

Em virtude dos resultados mencionados, a anestesia epidural lombossacra 

em cães, anestesiados com isoflurado, apresentou alterações hemodinâmicas de 

relevância clínica para os volumes de 0,4 e 0,6 mL.kg-1 de bupivacaína 0,25%. Com 

isso, futuras investigações sobre a concentração plasmática de catecolaminas e 

bupivacaína, em condições semelhantes ao estudo realizado, são encorajados, para 

que se tenha maior compreensão sobre os principais mecanismos e seus possíveis 

controles.  
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7 – LIMITAÇÕES 

 

 Ao longo do desenvolvimento do estudo observou-se algumas limitações: 

 

• A ausências da ventilação mecânica no grupo SAL foi a primeira 

limitação do estudo. A mesma não foi implementada, visto que os 

animais desse grupo, anestesiado apenas com o isoflurano na 

concentração determinada, “brigavam” com o ventilador. 

 

• Os tempos de análise da hemogasometria foi a segunda limitação. 

Para reduzir o custo do estudo optou-se pela coleta no tempo 0, 15 e 

60 minutos, visto que eram os momentos mais relevantes do estudo.  

 

• Devido a dificuldade orçamentária do projeto, a mensuração 

plasmática de bupivacaína, vasopressina, epinefrina e norepinefrina 

não puderam ser realizadas. 
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8 – CONCLUSÃO 

 

 Diante dos resultados obtidos no presente estudo pode-se concluir que: 

 

• A administração dos volumes 0,4 e 0,6 mL.kg-1 de bupivacaína 0,25% 

epidural lombossacra em cães saudáveis anestesiados com 1,3 CAM 

de isofluorano resultou em depressão do sistema cardiovascular. 

 

• As alterações hemodinâmicas tiveram início com cinco minutos após a 

bupivacaína epidural nos volumes de 0,4 e 0,6 mL.kg-1, no entanto 

alterações de maior relevância clínica foram observados nos tempos 

15 e 30 minutos. 

 

• A redução da pressão arterial não foi causada pela vasodilatação, pois 

não houve queda nos valores de IRVS nos grupos estudados. A causa 

da queda da pressão arterial foi desencadeada pela redução do IC, 

que possivelmente foi devido à diminuição da contratilidade 

influenciada pelo bloqueio da cadeia simpática. 

 

• O volume de 0,4 mL.kg-1 de bupivacaína a 0,25% epidural lombossacra 

pode atingir a região cervicotorácica em alguns cães e o volume de 0,6 

mL.kg-1 atinge. Sendo esta afirmada pela observação clínica da 

Síndrome de Horner. 
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