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INTRODUÇÃO
Os opióides são a classe de medicamentos mais 

comumente utilizada na atualidade para se obter 
analgesia durante anestesia venosa ou balanceada [1]. 
O remifentanil foi introduzido para uso clínico na 
década de 90. Apresenta características únicas, como 
um curto período de latência e ausência de efeito 
cumulativo, mesmo após a administração de infusões 
prolongadas [2]. É um opióide capaz de suprimir os 
efeitos deletérios da resposta hormonal durante 
estimulação cirúrgica [3].

Dentre as características farmacodinâmicas 
destaca-se sua atividade analgésica e sedativa potentes 
[4], a capacidade de reduzir as respostas 
hemodinâmicas à intubação [5], além da capacidade de 
redução da CAM dos anestésicos inalatórios [6, 7, 8, 
9]. 

Nos cães, o remifentanil causou redução de 
aproximadamente 70% na CAM de enfluorano [10] e 
do isofluorano [11]. Outra vantagem é que seus efeitos 
podem ser fácil e rapidamente titulados através de 
mudanças na taxa de infusão intravenosa [12]. 

Apesar das vantagens, o remifentanil apresenta 
alguns efeitos colaterais, podendo causar bradicardia, 
depressão respiratória, rigidez muscular, náuseas e 
vômito. Os efeitos são dose-dependentes e, assim como 
os efeitos analgésicos, podem ser revertidos com a 
administração da naloxona [13]. Entretanto, verificou-
se que a interrupção de sua infusão é a melhor maneira 
de reverter os efeitos [14], A recuperação foi de apenas 
10 minutos após a interrupção de sua administração 
[15, 14].

O objetivo desse estudo foi avaliar os benefícios da 
analgesia intraoperatória sob as variáveis 
cardiorespiratórias, a qualidade da anestesia e a 
recuperação pós-anestésica do cão submetido à 
orquiectomia.

RELATO DE CASO
O procedimento foi realizado em 1 cão, macho, de 

raça não definida, com idade de 7 anos e pesando 21,66 

kg, sendo considerado clinicamente sadio após realização 
de exames clínico-laboratoriais. Foi mantido em jejum 
alimentar e hídrico por 12 e 4 horas, respectivamente, antes 
da realização dos procedimentos anestésicos. Os valores 
referentes à pressão arterial sistólica (PAS), foram aferidos, 
mediante posicionamento do Doppler, e de um manguito na 
região rádio-ulnar. A saturação parcial de oxigênio (SpO2) 
foi mensurada de forma não invasiva com oxímetro de 
pulso, sendo o sensor colocado na língua do animal, obtida 
por meio de monitor multiparamétrico. A freqüência 
cardíaca (FC) foi mensurada por meio de estetoscópio 
esofágico ou pelo Doppler, a freqüência respiratória (FR) 
foi determinada pelo número de excursões torácicas 
durante um minuto ou pela observação do balão 
reservatório, do aparelho de anestesia, e a temperatura foi 
registrada pelo monitor multiparâmetro, sendo o sensor 
introduzido no esôfago do animal (FIGURAS 1, 2, 3 e 4).

Todas as variáveis foram avaliadas no transoperatório, 
sendo registrados a cada 5 minutos. Após determinação dos 
valores basais para cada variável cardiorrespiratória de 
interesse, realizou-se administração conjunta de 
acepromazina e cloridrato de tramadol, na dose de 
0,1mg/kg, e 2 mg/kg, pela via intramuscular, 
respectivamente. Após quinze minutos, fez-se a indução 
anestésica com propofol e diazepam, na dose de 2,5 mg/kg 
e 0,25 mg/kg pela via intravenosa, respectivamente. Em 
seguida, o animal foi colocado em decúbito lateral direito, 
intubado e conectado ao aparelho de anestesia inalatória, 
onde recebeu o anestésico volátil, isofluorano, diluído em 
um fluxo de 50 mL/kg/min de O2 a 100%.

Com o objetivo de promover analgesia no período trans 
e pós-cirúrgico imediato, optou-se em realizar a infusão 
contínua do cloridrato de remifentanila, sendo iniciada logo 
após a intubação, utilizando uma bomba de infusão, a dose 
utilizada foi de 0,25 μg/kg/min. O remifentanil foi 
reconstituído em solução de cloreto de sódio 0,9% na 
concentração final de 4 μg/mL.

A qualidade e profundidade anestésica foram avaliadas 
periodicamente durante a manutenção anestésica dos 
animais (rotação do globo ocular, movimentação voluntária 



dos animais, reflexo palpebral, reflexo corneano, 
reflexo pedal, reflexo auricular).

Como parte do protocolo analgésico, foi utilizado 
antinflamatório não esteróide, Meloxicam, na dose de 
0,2 mg/kg. A antibioticoterapia foi realizada com 
Cefalotina, na dose de 30 mg/kg, sendo repetida, se 
necessário, a cada 2 horas.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados de freqüência respiratória, freqüência 

cardíaca, pressão arterial sistólica, temperatura e SpO2, 
estão apresentados na tabela 1. 

Houve redução significativa da freqüência cardíaca 
durante a anestesia, momento inicial. Reduções na FC 
e na pressão arterial são comumente descritas com a 
utilização de opióides em várias espécies [16, 17, 10, 
18, 19], podendo estar relacionada a uma menor 
sensibilidade barorreflexa por inibição da atividade 
simpática [20, 21]. A dose utilizada e a velocidade de 
administração influenciam diretamente o 
cronotropismo negativo [16]. 

A frequência respiratória também foi reduzida, mas 
não foi necessária a instituição da ventilação 
controlada, permanecendo sob ventilação espontânea 
durante todo procedimento. Em doses superiores a 0,2 
μg/kg/minuto pode ser necessária o uso de ventilação 
controlada ou assistida [22].

A Saturação de oxigênio no sangue (SpO2), 
manteve-se dentre dos valores fisiológicos, 
permanecendo dentro dos valores considerados 
fisiológicos, que oscila entre 92 a 99% [23, 24].

Ocorreu uma redução significativa da temperatura 
corpórea, essa redução progressiva pode ter ocorrido 
em função de diversos fatores, como vasodilatação 
periférica, redução do metabolismo basal, aumento da 
perda de calor e depressão do centro termorregulador, 
classicamente observado durante a anestesia [25].

O manejo da dor no ato cirúrgico deve ser uma 
preocupação constante e tão importante quanto o 
controle da dor pós-operatória. Redução da 
necessidade de anestésicos no transoperatório, redução 
na necessidade de analgésicos no pós-operatório, 
conforto do paciente, são algumas das importâncias de 
se utilizar fármacos analgésicos no transoperatório.

REFERÊNCIAS 
[1] SHAFER, S.L.; VARVEL, J.R. Pharmacokinetics, 

pharmacodynamics, and rational opioid selection. 
Anesthesiology, v.74, p.53-63, 1991.

[2] GLASS, P.S.A.; GAN, T.J.; HOWELL, S. A review of the 
pharmacokinetics and pharmacodynamics of remifentanil. 
Anesth. Analg., v.89, p.S7-14, 1999.

[3] BROCKMAN C, RAASCH W, BASTIAN C. Endocrine 
stress parameters during tiva with remifentanil or sufentanil. 
Anasthesiol Intensivmed. 2000; 11: 685-91.

[4] EGAN TD. Remifentanil pharmacokinetics and 
pharmacodynamics. A preliminary appraisal. Clin 
Pharmacokinet. 1995; 29: 80-94.

[5] THOMPSON JP, HALL AP, RUSSELL J, CAGNEY B, 
ROWBOTHOM DJ. Effect of remifentanil on the 
haemodynamics response to orotraqueal intubation. Br J 
Anaesth. 1998; 80: 467-69.

[6] MCEWAN, A.I.; SMITH, C.; DYAR, O.; GOODMAN, D.; 
SMITH, L.R.; GLASS, P.S.A. Isoflurane minimum alveolar 
concentration reduction by fentanyl. Anesthesiology, v.78, p.864-
869, 1993.

[7] ILKIW, J.E.; PASCOE, P.J.; FISHER, L.D. Effects of alfentanil 
on the minimum alveolar concentration of isoflurane in cats. Am. 
J. Vet. Res., v.58, n.11, p.1274-1279, 1997. 

[8] PASCOE, P.J.; ILKIM, J.E.; FISHER, L.D. Cardiovascular 
effects of equipotent isoflurane and alfentanil/isoflurane 
minimum alveolar concentration multiple in cats. Am. J. Vet. 
Res., v. 58, n.11, p.1267-1273, 1997.

[9] ILKIW, J.E.; PASCOE, P.J.; TRIPP, L.D. Effects of morphine, 
butorphanol, buprenorphine, and U50488H on the minimum 
alveolar concentration of isoflurane in cats. Am. J. Vet. Res., 
v.63, n.8, p.1198-1202, 2002.

[10] MICHELSEN, L.G.; SALMENPERA, M.; HUG, C.C.; SZLAM, 
F.; VANDERMEER, D. Anesthetic potency of remifentanil in 
dogs. Anesthesiology, v.84, p.865-872, 1996.

[11] MONTEIRO, E.R. Estudo da anestesia com remifentanil e 
isoflurano em cães: efeito redutor sobre a concentração alveolar 
mínima (CAM) e avaliação hemodinâmica. 2007. 147f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu.

[12] WESTMORELAND, C.L.; HOKE, J.F.; SEBEL, M.B.; HUG, 
C.C.; MUIR, K.T. Pharmacokinetics of remifentanil (GI87084B) 
and its major metabolite (GI90291) in patients undergoing 
elective inpatient surgery. Anesthesiology, v.79, p.893-903, 
1993.

[13] REVES, J.G. Educational considerations for the clinical 
introduction and use of remifentanil. Anesth. Analg., v.89, p.S4-
6, 1999.

[14] AMIN, H.M.; SOPCHAK, A.M.; ESPOSITO, B.F.; HENSON, 
L.G.; BATENHORST, R.L.; FOX, A.W.; CAMPORESI, E.M. 
Naloxone-induced and spontaneous reversal of depressed 
ventilatory responses to hypoxia during and after continuous 
infusion of remifentanil or alfentanil. J. Pharmacol. Exp. Ther., 
v.274, n.1, p.34-39, 1995.

[15] HOFFMAN, W.E.; CUNNINGHAM, F.; JAMES, M.K.; 
BAUGHMAN, V.L.; ALBRECHT, R.F. Effects of remifentanil, 
a new short-acting opioid, on cerebral blood flow, brain electrical 
activity, and intracranial pressure in dogs anesthetized with 
isoflurane and nitrous oxide. Anesthesiology, v.79, p.107-113, 
1993.

[16] JAMES, M.K.; VUONG, A.; GRIZZLE, M.K.; SCHUSTER, 
S.V.; SHAFFER, J.E. Hemodynamic effects of GI 87084B, an 
ultra-short acting mu-opioid analgesic, in anesthetized dogs. J. 
Pharmacol. Exp. Ther., v.263, n.1, p.84-91, 1992.

[17] STEFFEY, E.P.; BAGGOT, D.; EISELE, J.H.; WILLITS, N.; 
WOLINER, M.J.; JARVIS, K.A.; ELLIOT, A.R.; TAGAWA, M. 
Morphine-isoflurane interaction in dogs, swine and rhesus 
monkeys. J. Vet. Pharmacol. Ther., v.17, p.202-210, 1994.

[18] CRIADO, A.B.; SEGURA, I.A.G. Reduction of isoflurane MAC 
by fentanyl or remifentanil in rats. Vet. Anaesth. Analg., v.30, 
p.250-256, 2003.

[19] ALLWEILER, S.; BRODBELT, D.; BORER, K.; HAMMOND, 
R.A.; ALIBHAI, H.I.K. The isoflurane-sparing and clinical 
effects of a constant rate infusion of remifentanil in dogs. Vet. 
Anaesth. Analg., v.34, p.388-393, 2007.

[20] EBERT TJ, MUZI M, BERINS R ET AL. Sympathetic responses 
to induction of anesthesia in humans with propofol or etomidate. 
Anesthesiology. 1992; 76: 725-33.

[21] MANNARINO R. Determinação da taxa de infusão mínima de 
propofol e propofol associado a lidocaína em cães (Cannis 



familiaris). [Dissertação]. Botucatu: Faculdade de Medicina 
de Botucatu, Universidade Estadual Paulista; 2002.

[22] SERVIN F, DESMONTS JM, WATKINS WD. 
Remifentanil as an analgesic adjunct in local/ regional 
anesthesia and monitored anesthesia care. Anesth Analg. 
1999; 89 suppl.4: 28-32.

[23] PLUMB, D.P. Veterinary drug handbook. 2 ed. Iowa : Iowa 
State University, 1995. 790p.

[24] GUYTON, A.C., HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 9 ed. 
Rio de Janeiro : Interamericana, 1997. Cap.40: transporte de 
oxigênio e de dióxido de carbono no sangue e em outros líquidos 
corporais: p.465-474.    

    
[25] KISSIN, I. General anaesthetic action: obsolete notion? 

Anesthesia and Analgesia, v.76, p.215-218, 1993.

Tabela 1. Variações dos parâmetros fisiológicos, avaliados a cada 5 minutos; freqüência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica 
(PAS), frequência respiratória (FR), oximetria (SpO2) e Temperatura (TºC) durante procedimento anestésico com isofluorano 
associado a infusão contínua de remifentanil.

    

    

TEMPOS

PARÂMENTROS T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

FC (bpm) 136 140 121 111 118 95 89 85 81 75 80

FR (mpm) 32 24 15 12 12 12 16 12 12 16 17

T°C 38,1 37,6 37,2 36,8 36,0 36,0 35,5 35,1 34,9 34,0 34,0

SPO2 (%) - 100% 98% 99% 100% 99% 99% 99% 99% 100% 99%

PAS (mmHg) - 108 96 92 92 90 86 82 88 89 92

Figura 1: Animal após intubação e conectado ao 
aparelho de anestesia.
Fonte: Arquivos pessoais.

Figura 2: Animal já conectado a bomba de infusão 
e sendo monitorado continuamente. 
Fonte: Arquivos pessoais.

Figura 3: Bomba de infusão utilizada para infundir o 
remifentanil.
Fonte: Arquivos pessoais.

Figura 4: Monitor utilizado para monitoração do 
paciente.
Fonte: Arquivos pessoais.


