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RESUMO 

Devido à probabilidade de aumento da pressão intraocular (PIO) decorrente da 

insuflação abdominal, o presente estudo objetiva verificar as variações das pressões 

intraocular (PIO), parcial de dióxido de carbono no sangue arterial (PaCO2), arterial 

média (PAM), venosa central (PVC) e das frequências cardíaca (FC) e respiratória 

(FR), em gatos anestesiados com isoflurano e submetidos ao pneumoperitônio com 

10 mmHg de dióxido de carbono. Serão utilizados 7 gatos, sem preferência de sexo, 

adultos, clinicamente hígidos, pesando em média 3,5 kg, os quais serão induzidos e 

mantidos anestesiados com isofluorano  e submetidos ao pneumoperitônio com 10 

mmHg de CO2. A PIO, PaCO2, PAM, PVC, FR e FC serão avaliadas nos momentos: 

imediatamente antes da insuflação (TIS); cinco (T5DI); 15 (T15DI) e 30 (T30DI) 

minutos após a insuflação. Os dados serão submetidos à ANOVA oneway, seguido 

pelo teste de Bonferroni para amostras múltiplas para comparação entre momentos, 

adotando-se o nível de significância de 5%. Até o momento participaram do estudo 

quatro animais. 

 

INTRODUÇÃO 

Vários procedimentos urológicos (AWAD et al., 2009) e ginecológicos 

(MOWAFI; AL-GHAMDI; RUSHOOD, 2003) realizados por videolaparoscopia, 

necessitam da insuflação abdominal e da posição de Trendelenburg em inclinações 

entre 25 a 45º. Nesta posição, a gravidade desloca as vísceras abdominais 

facilitando o acesso ao campo operatório. Porém, efeitos significativamente 

negativos ao sistema visual podem advir quando esta posição é mantida por longos 

períodos de tempo, incluindo deslocamento de retina (AWAD et al., 2009).  

Acredita-se que o aumento da PIO, nesta condição, ocorra em decorrência do 

aumento da pressão arterial média (PAM), PaCO2 e da pressão venosa central 

(MOWAFI; AL-GHAMDI; RUSHOOD, 2003), agravando-se com a insuflação 

abdominal com CO2 e a posição corporal (HOFER et al., 2002; MOWAFI; AL-

GHAMDI; RUSHOOD, 2003; AWAD et al., 2009). Ainda, a reposição volêmica 

durante o procedimento também pode contribuir com a alteração da pressão venosa 

ocular, a circulação do humor aquoso e, consequentemente, a deste parâmetro 

(OZCAN et al., 2004). 

 

OBJETIVO 



Verificar se há alterações na PIO de gatos anestesiados com isoflurano e 

submetidos ao pneumoperitônio de 10 mmHg com CO2, bem como, acompanhar as 

pressões parcial de dióxido de carbono no sangue arterial (PaCO2), arterial média 

(PAM), venosa central (PVC) e das frequências cardíaca (FC) e respiratória (FR).  

 

METODOLOGIA 

Até o momento, foram utilizados quatro felinos, sem raça definida, pesando em 

média 3,25 kg, anestesiados com isofluorano, posicionados em decúbito dorsal e 

submetidos ao pneumoperitônio com pressão de 10mmHg a fluxo de 1L/min. Os 

parâmetros foram aferidos nos momentos imediatamente antes da insuflação (TIS); 

cinco (T5DI); 15 (T15DI) e 30 (T30DI) minutos após a insuflação. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

Tabela 1.  Resultados parciais (médias ± desvio padrão) da pressão intraocular 

(PIO, em mmHg), pressão arterial média (PAM, em mmHg), pressão arterial de 

dióxido de carbono (PaCO2,em mmHg),pressão venosa central (PVC, em cmH2O) 

frequências cardíaca (FC, em bpm) e respiratória (ƒ, em mrm), de Beagles 

anestesiados com isoflurano, posicionados em decúbito dorsal, submetidos ao 

pneumoperitônio com 10 mmHg com CO2, em diferentes momentos. 

 

Parâmetro TAINS T5 T15 T30 

PIO 20,3±6,2 21,8±3,2 21,8±3,8 20,1±1,9 

FC 142,25±28,8 157±30,8 148,5 ±27,0 141,75±19,6 

FR 30±10,2 28±10,7 30± 12,3 25,25±14,3 

TR 37,6±0,8 37±0,7 37±0,7 36,6 ±0,6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Dos 7 animais propostos no estudo forma realizados até o momento quatro. Os 

resultados obtidos até o momento estão dentro da normalidade para a espécie, 

podendo-se inferir que o pnemoperitônio não influenciou significativamente os 

parâmetros analisados. 
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PAM 69,3±9,2 85,8±16,5 79,0±13,6 73,8±6,7 

PVC 8,5±4,9 2,75±3,1 3,25±2,2 3,75±6,1 

PaCO2 38±3,7 44,6±6,1 51,3±5,8 55±12,9 


