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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo verificar os efeitos de três diferentes doses de 

dexmedetomidina sobre o consumo de propofol para a indução anestésica em 

ovinos, bem como os efeitos cardiorrespiratórios, qualidade de indução e 

recuperação anestésica. Serão utilizados 8 ovinos, machos ou fêmeas, da raça 

Santa Inês, com peso de 25 a 35 kg e idade de 3 a 5 anos. Os animais serão 

distribuídos aleatoriamente, em três tratamentos experimentais, em estudo do tipo 

prospectivo e “cruzado”. Os tratamentos serão denominados como C, D2,5, D5,0 e 

D10, onde receberão como MPA 2 mL de solução de cloreto de sódio 0,9% (NaCl 

0,9%), 2,5, 5 e 10 μg/kg respectivamente de dexmedetomidina pela via IV. Após 10 

minutos da aplicação receberam propofol IV em dose suficiente que permita a 

entubação orotraqueal. Serão avaliados os parâmetros de FC e FR, temperatura 

retal, hemogasometria arterial, efeitos sedativos da dexmedetomidina, qualidade de 

entubação, tempo de extubação e de recuperação anestésica e dose necessária de 

propofol para a entubação. Os tempos de avaliação serão basal ou T0 (previamente 

a aplicação da MPA), 5 e 10 minutos após a MPA, imediatamente após a indução e 

a cada 5 minutos até a extubação e após a completa recuperação.  

 

INTRODUÇÃO  

Sabe-se que os fármacos anestésicos podem causar instabilidade 

hemodinâmica, induzindo em muitas situações a efeitos depressores 

hemodinâmicos e uma das principais estratégias de se conseguir atenuar tais efeitos 

é com o emprego de associações medicamentosas (FANTONI; CORTOPASSI, 

2002). 

O propofol é um anestésico geral amplamente empregado na anestesiologia 

veterinária, promovendo bons efeitos hipnóticos para a  indução anestésica e função 

a sua característica lipofílica, apresenta rápida distribuição plasmática permitindo 

rápida indução e recuperação anestésica (FANTONI; CORTOPASSI, 2002). 

A dexmedetomidina (DEX) é um agonista alfa 2-adrenérgico, com alta 

seletividade aos alfa 2-adrenorreceptores (relação alfa2:alfa1 de 1620:1); essa alta 

especificidade lhe confere maior potência analgésica e sedativa e menores efeitos 

depressores (JORDEN; TUNG, 2002).  

 

OBJETIVOS  



O presente estudo tem como objetivos: 1) Verificar comparativamente os 

efeitos de três diferentes doses de DEX utilizadas na MPA sobre o consumo de 

propofol em ovinos; 2) Analisar os possíveis efeitos depressores cardiorrespiratórios 

de três diferentes doses de DEX antes e após a indução anestésica com propofol 

em ovinos; 3) Analisar comparativamente a qualidade de indução e tempo de 

recuperação anestésica em ovinos tratados com 3 diferentes doses de DEX utilizada 

na MPA. 

 

METODOLOGIA  

 

Delineamento experimental 

O estudo será conduzido sobre anuência e aprovação da Comissão de Ética 

no Uso de Animais da Universidade de Franca (CEUA/UNIFRAN). Serão utilizados 8 

ovinos, machos ou fêmeas da raça Santa Inês, com peso variando entre 25-35 kg, 

com idade de 3 a 5 anos. O estado de higidez dos mesmos será verificada por meio 

de exame físico e análise laboratorial. Os animais serão distribuídos aleatoriamente 

(por meio de sorteio) em três tratamentos (n=8/tratamento). Os tratamentos serão 

designados como tratamento C, D2,5, D5,0 ou D10; os animais receberão como MPA 

respectivamente, placebo (2 mL de NaCl 0,9%), 2,5, 5 e 10 μg/kg de 

dexmedetomidina pela via IV. Após 10 minutos da aplicação receberão propofol IV 

em dose suficiente que permita a entubação orotraqueal.  

 

Parâmetros avaliados 

Parâmetros cardiorrespiratórios e temperatura retal  

 A FC (batimentos por minuto) será  avaliada utilizando auscultação 

transtorácica do ciclo cardíaco por estetoscopia na região do quarto espaço 

intercostal esquerdo durante 1 minuto. A PAM será avaliada por meio de um cateter 

(20GX1”) introduzido de maneira percutânea na artéria auricular média, direita ou 

esquerda. A TR (°C) avaliada com auxílio de termômetro clínico de mercúrio inserido 

no reto dos animais; a frequência respiratória (f – respirações por minuto) avaliada 

através da observação dos movimentos do gradil costal do ciclo respiratório por um 

minuto.   

 

Hemogasometria arterial 



 Serão colhidas amostras de sangue arterial para obtenção dos valores de pH, 

PaCO2, PaO2, HCO3
– e déficit de bases sendo a colheita de sangue arterial realizada 

pelo próprio cateter de mensuração da PAM e processadas imediatamente no 

analisador de pH e gases sanguíneos (Cobas b 121 Roche®, Basileia, Suiça).   

 

Qualidade de indução e de recuperação, período de latência e hábil anestésico 

A qualidade da indução e recuperação será determinada por meio de um 

escore variando 0 a 4, sendo: 0 muito ruim e 4. O período de latência será 

considerado o tempo (em minutos) desde o inicio até a entubação orotraqueal e 

período hábil anestésico, sendo o tempo (em minutos) desde o inicio da aplicação 

do fármaco até os animais retornarem a posição quadrupedal. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Estudos com cães já demonstraram que a DEX pode reduzir a dose 

necessária de propofol para indução anestésica, promovendo analgesia melhor 

estabilidade hemodinâmica (DIAO et al. 2016). Desta forma, espera-se com os 

resultados desse estudo possa-se estabelecer uma dose ideal de DEX para 

utilização em ovinos, almejando da mesma forma que ocorre em outras espécies, a 

redução da dose de propofol e consequentemente os efeitos depressores 

hemodinâmicos e respiratórios.  
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