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Comparativo dos efeitos cardiovasculares dos agonistas de alfa 2, 

dexmedetomidina e xilazina. 

 

Introdução 

A dexmedetomidina é um agonista alfa 2- adrenérgico para  uso clínico, relação 

de seletividade entre receptores alfa 2 : alfa 1 de 1600:1, além das 

propriedades analgésicas tem importante ação sedativa .( Bagatini et al,2002.) 

No lócus coeruleus  concentra se uma grande quantidade de receptores do tipo 

alfa 2ª adrenérgicos, nesse local a dexmedetomidina media o efeito sedativo, 

sendo assim, os nervos desta região, responsáveis pela transmissão ao córtex 

e sistema límbico, tornam se hiperpolarizados, inibindo o impulso e 

conseqüentemente produzindo sedação.( Bachiega; Simas; Pinto,2008.) 

O medicamento além de analgesia e sedação, também promove relaxamento 

muscular com menor depressão respiratória do que os outros medicamentos 

do grupo,se administrado via intramuscular em cães, o fármaco é rapidamente 

absorvida e apresenta concentração plasmática máxima  30 minutos após a 

aplicação. (Braga  M S,2012). 

A dexmedetomidina  tem grande margem de segurança(Villela NR, Nascimento 

Jr P,2003), o metabolismo do fármaco sofre biotransformação quase completa 

com pouca excreção na forma inalterada na urina e fezes, sendo que a 

eliminação ocorre 95 % dos compostos radiomarcados são excretados pela 

urina e 4 % pelas fezes. (Afonso J, Reis F,2012). 

A xilazina produz um bom efeito sedativo e analgésico quando associado com 

outros fármacos anestésicos, por ação espinhal é capaz de produzir 

relaxamento muscular, sedativa e hipnótica em diferentes espécies animais. 

(Pereira, D A, 2007). Uma dose maior aumentará a duração do efeito, não a 

sedação,alguns efeitos descritos em literatura são: aumento do tono vagal e da 

atividade de baroreceptores, resultando em bradicardia, aumento transitório da 

pressão arterial seguido de queda moderada.( 

Uma vantagem apresentada no uso dos agonistas de alfa 2 adrenérgicos é o 

fato de possuir antagonistas, o antipamezole é um dos agonistas de 

adrenoreceptor alfa, sua alta seletividade para reversão pode minimizar os 

efeitos depressores cadiovasculares e sedativos de xilazina e 

dexmedetomidina. (Félix, R T,2016) 

Tanto xilazina como dexmedetomidina causam sedação dose dependente pela 

estimulação dos alfa 2 adrenorreceptores no sistema nervoso central. 

(Cortopassi e Fantoni, 2010). 



Os opioides podem produzir efeitos máximos ocupando um número diferente 

de receptores, dependendo da sua afinidade e da sua atividade intrínseca, o 

perfil clinico de um analgésico opioide esta ligado á estrutura química da 

molécula e as suas propriedades físico-quimicas.( Valadão et al,2002). 

Opioides são fármacos relativamente seguros, pois interferem pouco na 

fisiologia do sistema cardiovascular. Mas podem provocar efeitos de variados 

graus na respiração do animal, ocasionando uma depressão dose-dependente, 

os efeitos produzidos pelos opioides tem  diversos efeitos, depende do grau de 

afinidade pelos diferentes subtipos de receptores  opiaceos, esses receptores 

localizam se em regiões específicas do organismo( sistema nervoso central e 

articulações), sendo a maior parte destes encontrados na medula espinhal.( 

Parchen,2009.) 

Os cães serão submetidos a orquiectomia, uma das cirurgias mais comuns na 

medicina veterinária, nos protocolos utilizaremos anestesia balanceada, 

associando fármacos inalatórios e injetáveis.Utilizaremos a lidocaína para o 

bloquieo anestésico, pois este fármaco tem benefícios comprovados pela 

literatura, bloquearemos a região intratesticular ou cordão espermático, 

objetivando diminuir as respostas e estímulos nociceptivos intra-operatórios, 

consequentemente diminuiremos  a concentração de isoflurano expirado.( 

Gomes, L.G., et AL,2015). 

 

JUSTIFICATIVA 

O uso de agonistas alfa 2 trazem temor entre os veterinários já que há 
muitos relatos de bradicardia, é necessário estudos para que possamos 
avaliar as alterações cardiovasculares, através dessas avaliações, haverá a 
possibilidade de criarmos protocolos mais seguros com esses fármacos. 

 

RELEVÂNCIA 

Este trabalho é de grande relevância, devido ao alto índice de pacientes 
caninos que necessitam de uma anestesia adequada, que traga segurança 
para o médico veterinário e que tenha pouco ou nenhum efeito colateral. 
Apesar da seletividade com alfa 2 ser descrita em literatura, temos pouco 
comparativo entre os efeitos cardiovasculares de xilazina e dexemedetomidina. 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Acompanhar 4 cães saudáveis no pré e transoperatório, através de 
exames de eletrocardiograma ecocardiografia ,com dois protocolos 
diferentes, sendo dois protocolos com xilazina e dois protocolos com 
dexmedetomidina , objetivando relatar as alterações hemodinâmicas. 

 

Material e Método 

Quatro cães serão avaliados, sendo considerados, a média de peso e o desvio 

padrão, a seleção será feita através do exame físico e exames pré operatórios 

(hemograma completo, bioquímico renal e hepático, eletro e ecocardiografia 

pré operatório). Serão selecionados machos  de mesmo porte e com todos os 

resultados dentro da normalidade.Todos os animais serão submetidos a um 

jejum alimentar de 12 horas e jejum hídrico de 2 horas, além de exames de 

ecocardiografia transtorácico após efeito dos agonistas de alfa2).  

 

Resumo 

Comparativo dos efeitos cardiovasculares dos agonistas de alfa 2, 

dexmedetomidina e xilazina. 

Será estudado os impactos dos protocolos anestésicos com dexmedetomidina-
opioide- propofol-isofluorano e xilazina-opioide-propofol-isofluorano , utilizando 
associação com diferentes agonistas de alfa 2, sendo dexmedetomidina com 
afinidade 1:1600 e xilazina 1:1.Para isto, será realizado acompanhamento  pré 
e transoperatório de tais parâmetros: aferição de pressão arterial sistólica, 
diastólica e média,(qual método invasivo? Não invasivo? Tipo? Oscilométrico? 
Doppler?), eletrocardiograma continuo, temperatura e ecocardiografia. 
O uso da ecocardiografia intraoperatoria já é uma realidade nos pacientes 
humanos, na anestesia veterinária será analisado as vantagens deste 
acompanhamento, a indução anestésica pode trazer complicações mesmo 
para animais sadios, avaliar os efeitos cardiovascular trará adequação de 
protocolos os tornando mais seguros e eficazes, para que os veterinários 
tenham ciência dos efeitos de agonistas alfa 2 e a necessidade de um 
acompanhamento  de parâmetros e imagens, durante os procedimentos 
anestésicos. 
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