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RESUMO
O presente  estudo  tem como objetivo  estabelecer  um protocolo  anestésico  eficaz  para  diminuição  das  mioclonias
provocadas pela administração de etomidato em cães. Sendo desenvolvido em cães comprovados hígidos através de
exames clínicos e laboratoriais, não sendo exigido padrão racial entre os animais, com idade entre 1 e 5 anos, e peso
entre 5 e 20 quilogramas, divididos aleatoriamente em grupo teste e grupo controle. O grupo teste recebeu etomidato,
midazolam e lidocaína,  e o grupo controle apenas etomidato e  midazolam.  Comparando os protocolos anestésicos
realizados  nos  grupos  teste  e  controle,  a  principal  vantagem do  grupo  teste  para  o  grupo  controle,  é  um menor
requerimento de etomidato para indução quando utilizada a lidocaína na indução anestésica e diminuição da CAM de
isuflurano para manutenção anestésica. Por não apresentar diferença significativa na diminuição de mioclonias, percebe-
se que deve-se manter o protocolo sugerido por outros estudos científicos anteriormente.
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1 INTRODUÇÃO

O etomidato é um anestésico geral intravenoso que apresenta diversos benefícios quanto a
sua segurança cardiorrespiratória. Suas vantagens englobam estabilidade hemodinâmica, mínima
depressão  respiratória,  mínimas  alterações  cardiovasculares  e  de  hemogasometria,  proteção
cerebral  e  rápida  recuperação  anestésica  (DEROSSI  et  al.,  2007).  É  também  utilizado  para
emergências  em pacientes  cardiopatas,  em estado  de  choque  e  hemodinamicamente  instáveis
(CORRÊA et al., 2009). Entretanto, como desvantagem, podem ocorrer movimentações mioclônicas
durante a indução em 90% do casos, que pode acarretar em regurgitação e prolapso vítreo após
lesão aberta do globo ocular, além de interferirem na monitoração do eletrocardiograma (HUTER et
al.,  2007). Atualmente a medicina busca diversos protocolos para diminuição dessas mioclonias,
utilizando fármacos como butorfanol  (HE et  al.,  2014),  dexmedetomidina  (LUAN et  al.,  2014)  e
lidocaína (GULTOP et al., 2010) mas observa-se uma escassez de estudos na medicina veterinária,
sendo o último realizado por Muir et al. (1989).

No presente momento, o fármaco de escolha para associação com etomidato é o midazolam
(SAMS et al., 2008), um benzodiazepínico sedativo e relaxante muscular que demonstrou diminuição
significativa das mioclonias em pacientes humanos, de 77% do grupo controle para 17% (HWANG et
al.,  2008).  Estudos em cães demonstram que esse índice de mioclonia ainda continua elevado
mesmo  com  associação  com  benzodiazepínicos,  como  o  midazolam,  com  índice  de  70%  de
mioclonias (ISITEMIZ et al., 2014), limitando assim a utilização do fármaco na rotina clínica.

A  lidocaína  é  um fármaco  amplamente  utilizada  na  prática  clínica  com efeitos  colaterais
mínimos  quando  administrada  na  dose  recomendada  (SUN  et  al.,2014).  Além  dos  efeitos
analgésico, anestésico, antiarrítmico (CAVALCANTI et al., 2005), quando associada aos anestésicos
inalatórios na manutenção anestésica causa redução dose dependente da concentração alveolar
mínima (CAM) dos anestésicos inalatórios como isoflurano e sevoflurano em cães,  sem causar
efeitos  adversos  sobre  a  frequência  cardíaca  e  a  pressão  arterial  (VALVERDE  et  al.,  2004;
ACEVEDO-ARCIQUE et al., 2014; QUEIROZ-WILLIAMS et al., 2016).
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Outra ação da lidocaína é promover a diminuição da dose de anestésicos intravenosos como
o propofol durante a indução anestésica, atuando então como um co-indutor anestésico (KELSAKA
et al., 2011). Até o presente momento, não foi realizado nenhum estudo da associação de etomidato,
midazolam e lidocaína em cães. Portanto, objetiva-se avaliar a qualidade de indução e recuperação
anestésica  e  o  índice  de  mioclonias  em  dois  grupos  diferentes:  grupo  controle  (etomidato  e
midazolam) e grupo de estudo (etomidato,  midazolam e lidocaína).  A avaliação foi  realizada de
acordo com a escala adaptada de Aldrete e Kroulik (JIMÉNEZ et al., 2012; SAMS et al., 2008).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se  20  cães  machos,  de  raças  variadas,  pesando  entre  5  e  20  quilogramas.
Comprovou-se higidez por exames físicos e laboratoriais sem alterações. Os animais foram divididos
em dois grupos de forma aleatória, contendo 10 cães em cada, sendo que o grupo controle recebeu
etomidato e midazolam (GC) e o grupo teste etomidato, midazolam e lidocaína (GT).

O protocolo anestésico baseou-se na administração de acepromazina como medicação pré-
anestésica  (0,03  mg/kg  IM).  Após  15  minutos,  realizou-se  a  indução  anestésica  composta  por
midazolam (0,25 mg/kg IV), etomidato 3 mg/kg IV) e solução salina no mesmo volume de lidocaína
no grupo teste, com tempo de infusão das substancias de 1 minuto e intervalo de 30 segundos entre
cada  uma  para  o  grupo  controle.  O  grupo  teste  recebeu  a  mesma indução  do  grupo  controle
adicionando-se a ele lidocaína (2 mg/kg IV) sem vasoconstritor. Administrou-se por meio de cateter
na veia cefálica a solução de Ringer com Lactato na taxa de infusão de 5 ml/kg/h até o final do
procedimento cirúrgico. Como adjuvante para a anestesia transoperatória, foi realizada a técnica de
anestesia infiltrativa intratesticular e na linha de incisão, utilizando lidocaína na dose de 3 mg/kg. Ao
final do procedimento, todos os animais receberam meloxicam (0,2 mg/kg IM) para analgesia pós-
operatória. Adotou-se a técnica operatória orquiectomia pré-escrotal em todos os cães.

A qualidade da indução e recuperação anestésicas foi  avaliada por um observador oculto
utilizando  a  escala  adaptada  de  Aldrete  e  Kroulik  (JIMÉNEZ et  al.,  2012;  SAMS et  al.,  2008),
incluindo frequência cardíaca, dor à injeção, perda do reflexo laringotraqueal e grau de mioclonias.
Sendo que as mioclonias foram avaliadas através da escala adaptada de Doenicke (JIMÉNEZ et al.,
2012; SAMS et al., 2008).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise  de  correlação  simples  foi  avaliada  para  todas  as  características,  considerando  a
relação individual para controle, individual para grupo teste, e agrupada para grupo controle + grupo
teste,  com teste  t.  Os  dados para  escala  de dor  e  requerimento  de isoflurano foram avaliados
utilizando procedimento ANOVA para experimento inteiramente casualizado do software ASSISTAT
Versão 7.7 de Silva e Azevedo (2016), com significância de p < 0,05, e os resultados expressos em
função de média e desvio padrão (DP). Para as variáveis categóricas mioclonias a indução, indução
anestésica, mioclonias a recuperação e posição quadrupedal foi adotado o teste qui - quadrado (χ2).
Como teste de normalidade dos dados foi adotado o teste de Shapiro-Wilk (W).

Os dados demonstram correlação moderada entre peso x dose de etomidato e para indução
anestésica  x  posição  quadrupedal.  Correlação  forte  foi  observada  entre  dor  após  2  horas  x
mioclonias a recuperação, indicando que a gestão da dor após 2 horas pode moldar diretamente a
escala de mioclonias à recuperação.

Quando avaliado de forma individual o grupo teste houve correlação moderada positiva entre
dose  de  etomidato  x  requerimento  de  isoflurano,  indicando  que  os  níveis  estão  diretamente
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relacionados.  Correlação  forte  positiva  foi  observada  entre  dose  de  etomidato  e  dor  após  1h
indicando que maior dose de etomidato resulta em maior dor após 1 hora. Essas correlações podem
ser explicadas devido a dose de etomidato ser menor no grupo teste, pois nesse grupo, além de
etomidato  e  midazolam,  foi  administrado  lidocaína,  fármaco  que  apresenta  efeitos  analgésicos,
diminuindo então, a dor após 1 hora e diminuindo também a CAM do anestésico inalatório utilizado
no transanestésico. 

Ainda no grupo teste, foi observada correlação moderada negativa entre dor após 2 horas x
indução anestésica indicando que as variáveis são inversamente proporcionais. Quando se faz uso
de lidocaína, a dor tende a ser diminuída, devido a suas propriedades analgésicas. 

Quando analisado de forma sinérgica os dados do grupo controle + grupo teste, análise de
correlação entre as características idade,  peso,  dose etomidato,  requerimento de isoflurano,  dor
após  1h,  dor  após  2h,  mioclonias  a  indução,  indução  anestésica,  mioclonias  a  recuperação  e
posição quadrupedal demonstraram comportamento diferente. Quando avaliado de forma conjunta
foram observadas diversas correlações moderadas, porém nenhuma forte. Estes dados sugerem
que o uso da lidocaína no grupo teste alterou o comportamento entre as variáveis.  Não houve
diferença significativa para o requerimento de isoflurano e dor à 1 hora, entretanto o uso de lidocaína
reduziu  a  dor  a  2  horas.  As  variáveis  mioclonias  a  indução,  indução  anestésica,  mioclonias  a
recuperação e posição quadrupedal não apresentaram diferenças significativas pelo teste de χ2.

Não  houve  diferença  significativa  para  as  variáveis  classificatórias,  entretanto,  esta  não
significância pode ser decorrente do tamanho amostral reduzido. Uma nova avaliação com tamanho
amostral maior pode alterar a resposta para estas variáveis.

Avaliando o uso da lidocaína com o intuito de reduzir os efeitos colaterais provocados pelo
etomidato na indução anestésica em cães, foi possível observar que o protocolo realizado no grupo
teste (etomidato + midazolam + lidocaína) não apresentou vantagens significativas sobre o protocolo
empregado no grupo controle. Dessa forma, não foi possível observar os efeitos benéficos relatados
por Gultop et al., 2010, visto que os animais de ambos os grupos apresentaram mioclonias durante a
indução e a recuperação anestésica até assumirem a posição quadrupedal.

Estudos demonstram que o uso de lidocaína durante a indução em cães pode reduzir a CAM
do isoflurano em média 27,3% (ACEVEDO-ARCIQUE et al., 2014), e consequentemente diminuindo
o requerimento deste anestésico durante  o período transanestésico.  Foi  observado no presente
estudo um menor requerimento de isoflurano para manutenção anestésica no grupo teste, reduzindo
em média 5,3% no requerimento. A principal vantagem observada em relação ao protocolo utilizado
no grupo teste foi o menor requerimento de etomidato na indução anestésica, ocorrendo a perda do
reflexo laringotraqueal com uma dose menor em comparação a dose utilizada no grupo controle, a
lidocaína pode ter contribuído nesse sentido por se tratar um fármaco co-indutor anestésico (MUIR
et al., 2013). 

Utilizando a escala de Glasgow para avaliação de dor, constatou-se que duas horas após o
procedimento cirúrgico, os pacientes do grupo teste apresentaram valores inferiores aos pacientes
do grupo controle, indicando que os animais do grupo teste sentiam menos dor que os animais do
grupo  controle,  isso  pode  ser  explicado  pelo  potencial  analgésico  da  lidocaína,  não  sendo
necessário realizar resgate analgésico em nenhum desses pacientes.

A  pesquisa  apresentou  como  principais  limitações  um  grupo  amostral  pequeno  e  um
procedimento cirúrgico de curta duração, podendo ter interferência direta de ambos nos resultados
observados.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A associação  de  lidocaína  ao  protocolo  de  indução  anestésica  utilizando-se  etomidato  e
midazolam  não  apresentou  diferenças  significativas  na  qualidade  de  indução  e  recuperação
anestésica em cães. A utilização do protocolo associando midazolam e etomidato continua sendo
recomendada,  entretanto,  sugere-se a realização de novos testes utilizando-se o protocolo com
associação de lidocaína, visto que o número amostral  desta pesquisa pode ter influenciado nos
resultados sendo necessários mais estudos na área.
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