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Introdução

No Brasil, o búfalo doméstico (Bubalus bubalis), 
vem a cada dia mais se destacando no cenário nacional 
por ser uma espécie que traz diversas vantagens em sua 
criação, principalmente para produtores que moram em 
áreas periodicamente inundáveis (áreas de várzea), 
onde o búfalo com toda sua rusticidade e fácil 
adaptabilidade, além de fornecer boa produção leiteira 
e de carne, oferece ainda tração animal, sendo muita 
das vezes o único meio de transporte, e assim, ideal em 
suas características para criação principalmente na 
região amazônica [3].

Os agonistas α2 adrenérgicos têm sido usado 
pelos veterinários à décadas para fornecer sedação, 
analgesia e relaxamento muscular. Este fármaco 
aumenta o limiar da dor provocando intensa analgesia e 
miorrelaxamento [1]. 

Os ruminantes são extremamente sensíveis à 
xilazina quando comparados com outras espécies, 
necessitando de um décimo da dose para obtenção dos 
efeito , indicando grande potência da droga[2]. Essa 
droga diminui a secreção de insulina das células 
pancreáticas β, com isso, ocorre o aumento da glicose 
sanguínea e promove o desenvolvimento de um quadro 
semelhante a diabetes[8,5,6]. 

Em búfalos pouco se sabe sobre a resposta do 
organismo submetido aos efeitos de um α2 agonista, 
portanto o objetivo do presente trabalho é avaliar os 
efeitos hiperglicemiantes da xilazina em diferentes 
doses, verificando a relação dose dependência para este 
parâmetro em búfalos criados a pasto[2,4,7]. 

Material e Métodos

O experimento contou com quatro grupos de 
cinco animais Mestiços com idade variando entre 2,5 e 
3 anos, provenientes de uma propriedade rural do 

município de Tracuateua – PA. Todos os bubalinos 
receberam a mesma alimentação e participaram do mesmo 
protocolo de vermifugação e vacinação, os animais foram 
pesados e mantidos em jejum hídrico e alimentar por um 
período de 24 horas antes do inicio do experimento. 

Desses animais, 10 foram submetidos à injeção 
intramuscular de cloridrato de xilazina a 2% nas doses de 
0,1 e 0,2 mg/kg.  E cinco animais na dose de 0,03mg/kg 
por via intravenosa. E cinco animais serviram de controle 
sofrendo a mesma manipulação dos demais porém, sem ter 
recebido administração do miorrelaxante. 

A dosagem de glicose no sangue foi realizada 
através de glicosímetro e a avaliação dos parâmetros 
clínicos foi aferida por estetoscópio, termômetro e 
visualização dos movimentos respiratórios. Os níveis de 
glicemia foram avaliados a cada 15 minutos na primeira 
hora, a cada 30 minutos até se completar 3 horas e ainda na 
quarta hora após a administração da droga. O glicosímetro 
utilizado para as medições foi o modelo Accu Chek 
advantage. 

Resultados e Discussão

A administração de xilazina provocou um aumento 
nos níveis sangüíneos de glicose em todos os grupos. A  
concentração de glicose atingiu o pico máximo para o 
grupo de 0,1 mg/kg IM aos 120 minutos com dosagem 
média de 155,16 mg/dl, para o grupo de 0,2 mg/kg IM, o 
pico máximo foi de 190,5 no tempo de 120 minutos, o 
grupo cuja via de aplicação foi a intravenosa o pico 
máximo de glicemia de 113 mg/dl no mesmo tempo das 
anteriores, e o grupo controle apresentou 85,5 mg/dl em 60 
minutos. 

Os valores médios de glicose estão 
significativamente mais elevados em relação aos valores 
iniciais, a amplitude demonstra claramente que quanto 
maior a dose maior é a distância entre as médias de 
glicemia, sendo perfeitamente observado o quanto o fator 
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estresse esta interferindo no efeito a partir da analise do 
controle. 

O efeito da xilazina em termos de freqüência 
cardíaca, foi observado uma queda brusca nos 
primeiros 15 minutos após a aplicação, sendo mais 
acentuada para os animais que receberam 0,2 mg/kg  
via IM. Os efeitos da xilazina no sistema respiratório 
em relação à freqüência foi notada uma queda de 50% 
nos movimentos respiratórios 15 minutos após 
administração, sendo este efeito observado, tanto nas 
doses IM como IV. 

Com a utilização cada vez mais crescente de 
α2 agonistas principalmente o cloridrato de xilazina, o 
presente trabalho nos auxilia a pensar em seu interesse 
terapêutico, principalmente em situações de cetose 
devido ao fato da xilazina provocar hiperglicemia 
assim como também não permitir a utilização de 
glicose presente no sangue pelos tecidos periféricos. 
Outro fator a ser considerado antes de sua utilização, é 
a análise do estado físico do animal onde observamos 
se há comprometimento de órgãos vitais como exemplo 
pulmões e sistema cardiovascular estes diretamente 
influenciados pelos efeitos de α 2 agonistas e que 
quando comprometidos, podem piorar 
consideravelmente o quadro do paciente.
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