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EFEITOS DE DIFERENTES FRAÇÕES INSPIRADAS DE OXIGÊNIO 
SOBRE VARIÁVEIS CARDIORRESPIRATÓRIAS E HISTOPATOLOGIA 

PULMONAR, EM COELHOS COM CARDIOMIOPATIA DILATADA, 
ANESTESIADOS COM SEVOFLUORANO 

 
 

Resumo – Avaliaram-se os efeitos respiratórios, cardiovasculares, hemogasométricos e 

as alterações histopatológicas do parênquima pulmonar decorrentes do fornecimento de 

duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6), em coelhos com cardiomiopatia dilatada 

induzida pela doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano. Utilizaram-se 14 coelhos 

adultos, machos e fêmeas, separados igualmente em dois grupos G100 e G60 e 

induzidos à anestesia com sevofluorano, por máscara naso-oral vedada a 2,5 CAM, 

diluído em fluxo total de 1 L/min de oxigênio a 100%. Após a intubação com sonda 

orotraqueal de Maggil, manteve-se a anestesia inalatória com sevofluorano a 1,0 CAM e 

a concentração de O2 foi mantida em 100% para o G100 e reajustada em 60% para o 

G60. Decorridos 30 minutos da indução anestésica procedeu-se com a primeira colheita 



 

 

 

 

de dados (M0). Novas mensurações foram realizadas 15 minutos após (M15) e 

subsequentemente em intervalos de 15 minutos, por um período de 60 minutos (M30, 

M45 e M60). No final, os animais foram submetidos a eutanásia e amostras de 

fragmentos pulmonares foram colhidas para posterior análise histopatológica. Os dados 

numéricos obtidos foram submetidos à análise de variância de uma e duas vias seguidas 

pelo teste de Bonferroni, sendo considerado o nível de significância de p<0,05. Já na 

análise histopatológica os escores foram considerados como porcentagem do total de 

alterações observadas em cada grupo. Dos parâmetros respiratórios perceberam-se 

diferença entre os grupos, em todos os momentos, na pressão alveolar de oxigênio 

(PAO2), na diferença alvéolo-arterial de oxigênio [P(A-a)O2] com valores do G100 

notoriamente superiores aos do G60 e no M60 da diferença entre PaCO2 e ETCO2 com 

G100 também apresentando valores maiores que G60. Na avaliação da dinâmica 

cardiovascular houve diferença em M0 com G100 apresentando maior média que o G60. 

Dos parâmetros hemogasométricos, a pressão arterial de oxigênio (PaO2) apresentou 

valores mais elevados no G100 em comparação ao G60 em todos os momentos. Os 

animais do G100 apresentaram porcentagem maior de lesões enfisematosas e congestas 

acentuadas quando comparado aos animais do G60. Em relação as lesões atelectásicas, 

os animais do G60 apresentaram porcentagem maior de lesões acentuadas quando 

comparado aos coelhos do G100. Conclui-se que a administração de FiO2 = 1,0 e 0,6 não 

promoveram alterações hemodinâmicas importantes, porém, sugere-se que fração 

inspirada de 1,0 promove maior formação de shunts intrapulmonares e causam lesões 

congestas e enfisematosas mais graves, em contrapartida promovem lesões 

atelectásicas menos acentuadas quando comparadas ao fornecimento de 60% de 

oxigênio em coelhos com cardiomiopatia dilatada. 

 

Palavras – Chaves: cardiomiopatia dilatada, coelhos, fração inspirada de oxigênio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFECTS OF DIFFERENT INSPIRED OXYGEN FRACTIONS ON 
CARDIORESPIRATORY AND PULMONARY HISTOPATHOLOGICAL 

VARIABLES, IN RABBITS WITH DILATED CARDIOMYOPATHY, 
ANESTHETIZED WITH SEVOFLURANE  

 
 

Abstract - The respiratory, cardiovascular and blood gas effects as well as 

histopathological changes of the lung parenchyma after providing two inspired oxygen 

concentrations (100 and 60%) were evaluated in rabbits with dilated cardiomyopathy 

induced by doxorubicin and anesthetized with sevoflurane. Fourteen adult rabbits, male 

and female, were used. For that, they were equally divided into two groups, G100 and 

G60, and induced to anesthesia with sevoflurane, by naso-oral mask forbidden to 2.5 

MAC, diluted in total flow of 1 L/min of oxygen at 100 %. After intubation with a Maggil 

tracheal probe, the inhalational anesthesia with sevoflurane at 1.0 MAC was instituted. 

The oxygen concentration was at 100% for G100 and adjusted by 60% for G60. After 30 

minutes from the anesthetic induction, the first harvest data was collected and named 

(M0). New measurements were performed after 15 minutes (M15) and subsequently at 

intervals of 15 minutes over a period of 60 minutes (M30, M45, and M60). At the end, the 

animals were euthanised and lung fragments samples were collected for further 

histopathological analysis. The numerical data were submitted to analysis of variance of 

one and two lives followed by Bonferroni test, considering the significance level of p ≤ 



 

 

 

 

0.05. Though, for the histopathology scores, the percentage of total changes observed in 

each group was considered. From the respiratory parameters, we noticed a difference 

between the groups at all times, for alveolar oxygen pressure (PAO2), in the alveolar-

arterial oxygen difference [P (A - a) O2] with G100 values considerably higher than the 

G60, and at M60 the difference between PaCO2 and ETCO2 with G100 also presented 

higher values than G60. The cardiovascular dynamics showed difference at M0 with 

G100, demonstrating higher average than the G60. From the blood gas parameters, the 

arterial oxygen tension (PaO 2) showed higher values in G100 when compared to G60, at 

all times. The animals from G100 had a higher percentage of emphysematous and 

congested lesions, when compared to G60 animals. Regarding the atelectatic injuries, the 

animals from G60 had higher percentages of accentuated injuries when compared to 

G100 rabbits. We conclude that the administration of FiO 2 = 1.0 and 0.6 did not promote 

significant hemodynamic changes, however, it is suggested that the inspired fraction of 

1.0 promotes increased formation of intrapulmonary shunts and causes more severe 

congested and emphysematous injuries, on the other hand, it promotes less accentuated 

atelectatic lesions when compared to the supply of 60% oxygen in rabbits with dilated 

cardiomyopathy. 

 

Keywords: dilated cardiomyopathy, rabbits, oxygen inspired fraction 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Introdução 

A preocupação dos anestesiologistas com pacientes portadores de 

doenças cardíacas não é recente. Já no ano de 1929, Sprague debruçava-se 

sobre a casuística relativa à morbidade e mortalidade da cardiomiopatia 

hipertensiva. Ao longo das décadas, outros abnegados pesquisadores 

procuraram definir com mais propriedade tanto a doença como a tentativa de 

tratamento, notadamente no sentido do aumento do grau de segurança da 

anestesia. Surgem então os conceitos de Prys-Roberts, em 1971 e Goldman e 

Caldera, em 1979, os quais estabeleceram a necessidade do adiamento da 

cirurgia, sempre que possível, para o tratamento prévio da cardiomiopatia. 

Roizen, em 1989, complementaria e determinaria com mais propriedade estes 

conceitos; entretanto na medicina veterinária pouco se tem estudado, no 

sentido de conhecer algumas doenças cardíacas, em seus aspectos 

relacionados aos procedimentos anestésicos. 

Dentre estas, a cardiomiopatia dilatada é a afecção do miocárdio mais 

comum no cão, sendo responsável por causar intercorrências sistêmicas 

graves como diminuição do débito cardíaco (DC), insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC), arritmias e óbito.  

A severidade dos sinais clínicos e a complexidade do tratamento dos 

animais acometidos por esta disfunção desperta interesse científico em 

médicos veterinários especialistas no assunto e com o aumento da expectativa 

de vida, a chance destes animais serem submetidos a algum procedimento 

cirúrgico é maior.  



 

 

 

 

Evidentemente, alguns conceitos relativos às anestesias são 

sobejamente conhecidas como, por exemplo, a obrigatoriedade do emprego do 

sevofluorano na anestesia geral e a necessidade do fornecimento de oxigênio 

em altas concentrações para animais portadores de distúrbios 

cardiovasculares, mas também é fato que esta última atitude, se levada a cabo 

por tempo suficiente, pode determinar lesões graves no parênquima pulmonar. 

Sabe-se que a oferta adequada de oxigênio para os tecidos advém do 

equilíbrio entre o sistema respiratório e cardiovascular. Com o desequilíbrio 

observado na cardiomiopatia dilatada, diferentes frações inspiradas de oxigênio 

influenciariam de que modo nos parâmetros hemogasométricos, 

ventilométricos, cardiovasculares? Haveriam reflexos sobre a histopatologia 

pulmonar? Por outro lado, qual será a melhor fração inspirada a ser 

administrada nesses animais? 

De modo a responder estas questões, objetivou-se, com esse trabalho, 

estudar os efeitos de duas diferentes frações inspiradas de oxigênio em 

coelhos com cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Revisão de Literatura 

2.1.  Cardiomiopatia Dilatada  

A cardiomiopatia dilatada (CMD) é uma doença crônica, progressiva e 

insidiosa (VAN VLLET et al., 1981; ROBNSON; MAXIE, 1993; SISSON; 

THOMAS 1995), caracterizada por dilatação ventricular, diminuição da 

contratilidade do miocárdio (WARE, 2006a) e consequente desequilíbrio no 

débito cardíaco, podendo resultar em insuficiência cardíaca congestiva. É a 

afecção do miocárdio de maior incidência em cães, acometendo principalmente 

animais de grande porte ou gigantes (MEURS, 1998; SISSON et al., 1999).  

A importância da doença deriva de sua gravidade que, além dos efeitos 

deletérios ao organismo causados pela insuficiência cardíaca congestiva, 

conduz a elevadas taxas de mortalidade devido às arritmias (SISSON; 

THOMAS, 1995). 

A etiologia da cardiomiopatia dilatada é geralmente desconhecida. 

Contudo, existem várias possíveis condições predisponentes como fatores 

genéticos, deficiências nutricionais, desordens metabólicas, alterações 

imunológicas, doenças infecciosas, toxinas ou fármacos (TIDHOLM; 

JÖNSSON, 2005; CAMACHO, 2007). 

Uma lesão do miocárdio gera diminuição da contratilidade ventricular 

que resulta em dilatação progressiva das câmaras cardíacas e diminuição do 



 

 

 

 

débito e da pressão arterial (WARE, 2006a). A diminuição do DC e da PA ativa 

vários mecanismos compensatórios que agem sob influência neuro-hormonal e 

endócrino tentando compensar os desequilíbrios hemodinâmicos gerados pela 

falência do coração (LOBO; PEREIRA, 2002). Tais mecanismos levam à 

acumulação de fluidos e aumento da resistência vascular periférica, piorando a 

dilatação das câmaras cardíacas (TRAVILL et al., 1992). 

As arritmias desenvolvem-se a partir da perfusão coronariana 

prejudicada, advinda do aumento da pressão diastólica ventricular, do aumento 

da frequência cardíaca e do baixo fluxo sanguíneo retrógrado (WARE, 2006a). 

Além do comprometimento dos processos metabólicos celulares envolvidos no 

transporte do íon cálcio, gerando seu acúmulo nas mitocôndrias, o que 

prejudica a respiração celular, favorecendo o aparecimento de arritmias 

(MEHVAR; BROCKS, 2001; WARE, 2006a; CAMACHO, 2007; GAVA, 2013). 

Os animais acometidos por tal doença podem apresentar fraqueza, 

letargia, taquipneia, dispneia, intolerância ao exercício, tosse, anorexia (COBB, 

1998; OWENS; BIERY, 1999; WARE 2006a; OYAMA, 2008; MARTIN et al., 

2009) cianose, edema pulmonar nos casos de insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) esquerda e efusão pleural, pericárdica, ascite, distensão de pulso jugular 

e edema de membros pélvicos em casos de ICC direita (SISSON et al.,1999; 

O´GRADY; O´SULLIVAN, 2004; WARE, 2006a). 

Também pode-se observar insuficiência respiratória aguda pelo aumento 

do trabalho respiratório, causada pela insuficiência circulatória decorrida da 

disfunção do ventrículo esquerdo (LENIQUE et al., 1997). 

 



 

 

 

 

2.2. Doxorrubicina 

O cloridrato de doxorrubicina é um antibiótico antineoplásico do grupo 

das antraciclinas (SUSANECK, 1983; JACOBS, 1996). Possui amplo espectro 

de ação, exercendo seus efeitos citotóxicos ao atuar na replicação, transcrição 

e fragmentação do DNA, além de exercer efeito citotóxico por meio de estresse 

oxidativo que resulta em apoptose celular (MULLER et al., 1998; GEWIRTZ, 

1999). 

 Por apresentar comprovada efetividade antineoplásica, é o 

quimioterápico mais utilizado no tratamento de carcinomas mamários, 

pulmonares, gástricos além de tumores ginecológicos e hematológicos. 

Entretanto, seu sucesso tem sido limitado devido ao seu efeito cardiotóxico 

dose-dependente e irreversível (LIPSHULTZ et al., 2005; YEH; BICKFORD, 

2009) 

 Os feitos cardiotóxicos da doxorrubicina provavelmente acontecem pela 

formação de radicais livres. Os radicais livres causam alterações estruturais 

dos miócitos pela conversão dos ácidos graxos insaturados da membrana 

celular miocárdica em peróxidos lipídicos. Pode-se perceber, como alteração 

estrutural dos miócitos, vacúolos, perda de filamentos, degeneração das 

mitocôndrias e atrofia progressiva das miofibrilas. A doxorrubicina desencadeia 

ainda, a liberação de histamina, metabólitos do ácido araquidônico e fator de 

ativação plaquetária, fatos que intensificam a progressão das lesões no 

miocárdio. Todos esses acontecimentos resultam no remodelamento do 

músculo cardíaco e perda da sua função contrátil (SUSANECK, 1983; 



 

 

 

 

TOMLINSON et al., 1985; GANZ et al., 1996; TOYODA et al., 1998; 

TJEERDSMA et al., 1999; SOUSA, 2007). 

A cardiomiopatia induzida pela doxorrubicina se assemelha com a 

cardiomiopatia dilatada idiopática em relação aos achados ecocardiográficos, 

como dilatação de câmaras cardíacas e perda da função sistólica (SOUZA; 

CAMACHO, 2006). Também foram notadas arritmias supraventriculares e 

ventriculares em cães tratados com o quimioterápico (PEREIRA-NETO et al., 

2006). 

 Sabendo dos efeitos cardiotóxicos da doxorrubicina Gava et al. (2013) 

definiram protocolo de indução de cardiomiopatia dilatada em coelhos, sendo 

esta espécie a de escolha como modelo experimental de cardiomiopatia 

dilatada. 

 

2.3. Fração Inspirada de Oxigênio 

O oxigênio (O2) é utilizado como terapia suplementar com o objetivo de 

propiciar oxigenação sistêmica adequada e evitar os efeitos prejudiciais da 

hipóxia ao organismo (TREACHER; LEACH, 1998). Porém, quando 

administrado em altas concentrações ou por período prolongado de tempo 

pode causar lesões pulmonares e sistêmicas (KLEEN; MESSMER, 1999).  

As alterações morfológicas decorrentes da inalação de concentrações 

elevadas de oxigênio foram descritas inicialmente em 1897-1899 por J. 

Lorraine Smith, que caracterizou os achados histológicos agudos de 

atelectasia, inflamação, congestão vascular e edema alveolar (CRAPO, 1986). 



 

 

 

 

Tais lesões são causadas principalmente pelo aumento do estresse 

oxidativo advindo da hiperóxia (DURBIN; WALLACE, 1993). O estresse 

oxidativo é causado por desequilíbrio entre o sistema antioxidante e as 

espécies reativas de oxigênio (ERO) que são subprodutos do metabolismo 

celular (FRIDOVICH, 1998).  Sob condições aeróbicas normais, menos de 5% 

do consumo de oxigênio corporal participa da formação de intermediários 

tóxicos. Entretanto, em situações que ocorre aumento da pressão arterial de 

oxigênio (PaO2), nem todo O2 inspirado é reduzido, causando lesões celulares 

e teciduais (JACKSON, 1990), principalmente nos pulmões por estarem 

diretamente expostos à elevada pressão de oxigênio (PO2) (GUYTON, 1991a). 

Hiperóxia sobre o tecido pulmonar também está relacionada à formação 

de áreas de atelectasia (BENOIT et al., 2002). Em estudo com humanos Akça 

et al. (1999) afirmam que com 100% de O2, o shunt aumenta de 0,3 para 6,5%, 

com formação de atelectasia correspondente a uma área de 8 cm2. Já com 

oxigênio a 30%, o shunt aumenta somente 2,1%, com uma área de atelectasia 

de 0,2 cm2 (ROTHEN et al., 1996).  

Rothen et al. (1995) observaram pequenas áreas de atelectasia após 

indução da anestesia em pacientes ventilados com 30% de oxigênio, embora 

estas tenham surgido mais tardiamente quando comparado àquelas em 

pacientes ventilados com 100% de O2. Por sua vez, Reber et al. (1996) 

verificaram que na ausência de oxigenação, não ocorria atelectasia após a 

indução, porém quando a FiO2 era aumentada para 1,0 antes da intubação, 

surgiam áreas de atelectasia. Assim a utilização de fração de oxigênio 



 

 

 

 

inspirada de 0,3 a 0,4 tem sido proposta recentemente (MAGNUSSON; 

SPAHN, 2003). 

Lopes et al. (2007) em avaliação dos efeitos de diferentes frações 

inspiradas de oxigênio na dinâmica respiratória de cães submetidos à infusão 

contínua de propofol e mantidos em ventilação espontânea concluíram que o 

fornecimento de oxigênio a 100% e 80% deve ser evitado já que causa áreas 

de atelectasia e os animais que receberam 21% apresentaram sinais de 

hipoxemia, sendo 0,6 e 0,4 as melhores frações para animais nestas 

condições. 

A função do sistema respiratório é suprir as necessidades de oxigênio do 

organismo, para tal precisa de eficiente integração com o sistema 

cardiovascular já que a adequada oferta de oxigênio depende do equilíbrio 

entre oxigênio consumido (VO2) e oxigênio ofertado para os tecidos (DO2), 

sendo este último, função direta do produto do débito cardíaco (DC) pelo 

conteúdo de oxigênio no sangue arterial (CaO2) (ROMALDINI, 1995). Sabe-se 

que a cardiomiopatia dilatada gera perda progressiva da capacidade contrátil 

do miocárdio, resultando em déficit hemodinâmico, diminuição do débito 

cardíaco (DC) e da pressão arterial (PA) (SISSON et al., 1999), no entanto, 

estudos que avaliem qual a melhor fração inspirada de oxigênio em animais 

que possuem cardiomiopatia dilatada são inexistentes. 

 

2.4. Sevofluorano 

O anestésico inalatório sevofluorano (2,2,2-trifluoro-1-[trifluorometil] 

fluorometil éter) (OLIVA, 2002) foi sintetizado no Travenol Laboratories (lllinois, 



 

 

 

 

EUA), local em que também foram realizados diversos experimentos visando 

descobrir os efeitos fisiológicos do agente nas diferentes espécies. Devido ao 

seu baixo coeficiente de distribuição sangue/gás 0,6, fornece rápida indução e 

recuperação anestésica (WALLIN et al., 1975), possui odor agradável não 

irritando as vias aéreas superiores Jellish et al. (1996). Para coelhos possui 

CAM de 3,70 (STEFFEY, 1996).  

 No sistema cardiovascular, dependendo da dose empregada, pode 

promover vasodilatação periférica e depressão da contratilidade do miocárdio 

(OLIVA et al., 2000). Arritmias cardíacas espontâneas e sensibilização do 

miocárdio a ação da adrenalina não foram constatadas (WALLIN et al., 1975). 

Flecknell et al. (1999) perceberam ocorrência de bradicardia, a qual não esteve 

associada a qualquer tipo de arritmia, na indução anestésica de coelhos, por 

máscara, com sevofluorano incrementando 1V% a cada 30 segundos até 7V%, 

A pressão arterial média desses animais aumentou durante a indução 71 ± 11 

mmHg para 91 ± 15 mmHg e, posteriormente, reduziu quando a indução 

anestésica foi completada 66 ± 24 mmHg, não ocasionando nenhum prejuízo 

na perfusão tecidual. 

 No sistema respiratório, o sevofluorano diminui a resposta ventilatória à 

hipóxia, de forma similar aos demais anestésicos inalatórios (MALAN et al., 

1996). A frequência respiratória (f) e o pH plasmático diminuem com o aumento 

do fornecimento do anestésico, já a pressão de dióxido de carbono arterial 

(PaCO2) diminui. Em casos severos, apneia pode ocorrer (EGER, 1994). 

Coelhos anestesiados com o halogenado na concentração de 4,0 V%, 

apresentaram alterações significativas da frequência respiratória, dos 



 

 

 

 

parâmetros hemogasométricos e da pressão arterial média (PAM) 

(ALLWEILER et al., 2010). Não foram percebidas mudanças significativas na 

PAM de coelhos anestesiados com sevofluorano na concentração alveolar 

mínima de 0,5 a 1,25 (SAEKI et al., 1996). 

Flecknell et al. (1999) constataram, na indução anestésica por máscara 

com sevofluorano em coelhos, apneia nos primeiros 60 segundos de exposição 

ao halogenado. Depois de um período de 30 a 180 segundos a respiração foi 

retomada. Ainda com este trabalho, os autores constataram aumento da 

PaCO2 4,1 ±0,3 para 7,6±0,4 PKa e diminuição da PaO2 57,5±2,2 para 

16,5±9,8 PKa devido, provavelmente, ao período de apneia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivos Gerais 

Com esse trabalho, propôs-se avaliar, comparativamente, os efeitos de 

duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6) em coelhos com cardiomiopatia 

dilatada induzida pela doxorrubicina e anestesiados com sevofluorano sobre as 

variáveis fisiológicas e sobre a morfologia celular pulmonar. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

Avaliar comparativamente os efeitos de duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6), em coelhos com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina e anestesiados com sevofluorano sobre a hemogasometria 

arterial e venosa.  

Verificar possíveis alterações cardiovasculares advindas dos protocolos 

empregados e das condições experimentais propostas.  

Estudar a dinâmica respiratória nos animais submetidos às técnicas e 

fármacos pré-definidos. 

Avaliar as eventuais alterações histopatológicas causadas pelo 

fornecimento das diferentes FIO2 propostas e sua relação ou não com a 

cardiomiopatia dilatada induzida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.  Material e Métodos 

4.1. Animais 

Este projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA), da FCAV/Unesp sob protocolo n° 8098/15. 

Foram utilizados 14 coelhos da raça Nova Zelândia Branca, adultos, 

machos ou fêmeas com pesos entre 3,0 e 4,0 kg, considerados clinicamente 

sadios, provenientes de produtor rural especializado na criação da espécie. Os 

coelhos foram mantidos em gaiolas individuais de dimensões de 80 cm X 50 

cm X 35 cm, com oferta de ração comercial própria para a espécie e água a 

vontade.  

 

4.2.  Indução da Cardiomiopatia Dilatada com Doxorrubicina  

Cada animal recebeu, durante seis semanas consecutivas, 

doxorrubicina1, na dose de 1 mg/kg duas vezes por semana (terças e sextas-

feiras) como estabelecido por Gava et al. (2013). Nos dias das administrações, 

cada frasco-ampola contendo 50 mg de pó liofilizado de doxorrubicina foi 

diluído em solução fisiológica2 0,9% estéril, de modo a estabelecer uma 

concentração de 1 mg/mL. A administração do fármaco, na dose descrita, foi 

                                                           
1 Rubidox – Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltdo, Taboão da Serra, SP 
2 Solução de Cloreto de Sódio 0.9% - Laboratório Sanobiol Ltda, São Paulo – SP. 



 

 

 

 

feita em “bolus”, de forma lenta, em cateter 24G3 implantado na veia auricular 

de cada animal. 

 

 

 

4.3 Avaliações Ecodopplercardiográficas 

 Para a realização do exame, empregou-se ecodopplercardiógrafo4 com 

transdutor bifrequencial 7,5 – 10 MHz. Todos os animais foram avaliados antes 

da administração da doxorrubicina e no final das seis semanas da 

administração do quimioterápico. No dia do exame, os coelhos tiveram a região 

torácica tricotomizada e, em seguida, foram posicionados em decúbito lateral 

direito. Com a visibilização bidimensional do ventrículo esquerdo em eixo curto, 

obteve-se a imagem em modo-M, posicionando o cursor equidistante dos 

músculos papilares, em plano cordal. A partir dessa imagem, foram obtidos os 

parâmetros fração de encurtamento e fração de ejeção. Só foram submetidos 

ao delineamento experimental animais que tiveram diminuição acima de 25% 

da fração de encurtamento e da fração de ejeção na avaliação após as seis 

semanas de administração da doxorrubicina quando comparada à avaliação 

inicial.  

 

4.4. Delineamento Experimental 

                                                           
3 Cateter BD Angiocath 24 – Becton, Dickinson Indústria Cirúrgica Ltda – Juiz de Fora, MG 
4 My Lab 30 Gold Vet.® 



 

 

 

 

Os coelhos foram distribuídos, aleatoriamente, em dois grupos, de sete 

animais cada, a partir de agora denominados G100 e G60, os quais se 

diferenciaram pela FiO2 e receberam as concentrações de oxigênio de 100% e 

60%, respectivamente. 

Os coelhos não foram submetidos a jejum alimentar e hídrico, visto que 

tal procedimento é desnecessário nesta espécie e a ocorrência de vômitos é 

rara (FLECKNELL et al., 2007). A indução da anestesia foi realizada por meio 

de máscara naso-oral vedada, com sevofluorano5 a 2,5 CAM, diluído em fluxo 

total de 1 L/min de oxigênio a 100%, fornecido por circuito anestésico com 

reinalação parcial de gases6, dotado de vaporizador7 calibrado para o agente 

anestésico. A leitura da concentração anestésica expirada foi obtida em 

monitor multiparamétrico8 cujo sensor do analisador de gases estava adaptado 

à máscara durante a indução.  

Estabelecida a anestesia, os animais foram intubados com sonda de Magill de 

3,0 mm de diâmetro, a qual foi conectada ao aparelho de anestesia inalatória. Neste 

momento, o sensor do analisador de gases era acoplado na extremidade proximal da 

sonda orotraqueal e conectado ao circuito anestésico, reajustando-se o vaporizador 

para 1,5 CAM e a concentração de O2 para 100% nos animais do G100 e 60% nos do 

G60. Os coelhos foram posicionados em decúbito lateral direito, sobre colchão térmico 

                                                           
5 Sevorane – Cristália, Campinas, SP, Brasil 
6 OHMEDA – mod. Excel 210SE- Datex Ohmeda- Miami, EUA. (Processo FAPESP 97/10668-

4) 
7 OHMEDA – mod. SEVOTEC 5 -  Datex Ohmeda- Miami, EUA. 
8 DIXTAL – mod. DX – 2010 LCD – Manaus, AM, Brasil (Processo FAPESP 02/04625-0) 



 

 

 

 

ativo9, onde permaneceram durante todo o período experimental, mantendo-se a 

temperatura corporal entre 37 e 38°C.  

Após tricotomia e antissepsia, foi realizada incisão na pele, na região 

sobre a artéria femoral direita, de extensão suficiente para visualização e 

exposição deste vaso, na qual foi introduzido um cateter10 para mensuração da 

pressão arterial e coleta de sangue arterial para hemogasometria. Foi 

realizada, ainda, incisão na pele da região cervical sobre a veia jugular 

esquerda, para sua exposição e introdução de um cateter11, o qual foi 

posicionado no interior da veia cava cranial, com intuito de mensurar a pressão 

venosa central, conforme descrito por Nunes (2002) e obter amostra de sangue 

venoso para hemogasometria.  

Após o término desses procedimentos, a concentração anestésica foi 

reajustada para 1,0 CAM, em ambos os grupos.  

Os parâmetros foram mensurados trinta minutos após a indução 

anestésica (M0). As demais colheitas dos dados foram realizadas em intervalos 

de 15 minutos, por um período de 60 minutos (M15, M30, M45 e M60, 

respectivamente).   

Na figura 1 encontram-se ilustrados os momentos de avaliação ao longo 

desse estudo. 

 

 

 

                                                           
9 Gaymar – modelo T-Pump 
10 Cateter BD Angiocath 22 – Becton, Dickinson Indústria Cirúrgica Ltda – Juiz de Fora, MG 
11 Sonda uretral de PVC n 04 - Embramed Ind.Com.Ltda - São Paulo-SP-Brasil. 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Representação esquemática dos momentos de registro dos 

parâmetros avaliados em coelhos (n=14) com cardiomiopatia 

dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados com 

sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 

e 0,6). 

 

As variáveis colhidas foram as que seguem: 

 

4.5. Hemogasometria  

Foram aferidas a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial (PaO2), 

em mmHg; pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial (PaCO2), 

em mmHg; saturação de oxihemoglobina no sangue arterial (SaO2), em %; 

déficit de base (DB) do sangue arterial, em mmol/L; bicarbonato (HCO3
-) do 

sangue arterial , em mmol/L e pH do sangue arterial, pressão parcial de 

oxigênio no sangue venoso (PvO2), em mmHg; pressão parcial de dióxido de 

carbono no sangue venoso (PvCO2), em mmHg; saturação de oxihemoglobina 

no sangue venoso (SvO2), em %; déficit de base (DB) do sangue venoso, em 
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mmol/L; bicarbonato (HCO3
-) do sangue venoso, em mmol/L e pH do sangue 

venoso. Além disso, também serão aferidos sódio plasmático (Na+) em mmol/L, 

potássio plasmático (K+) em mmol/L, cálcio plasmático (Ca+) em mmol/L e cloro 

plasmático (Cl-) em mmol/L no sangue arterial e venoso. As variáveis foram 

obtidas empregando-se equipamento específico12, por meio de amostra de 

sangue, no volume de 0,3 mL, colhida por meio de cateter posicionado na 

artéria femoral e na veia cava cranial, como já descrito. 

 

4.6. Avaliação da Dinâmica Respiratória 

4.6.1. Parâmetros Gerais 

Foram registrados continuamente por monitor de perfil respiratório13, 

cujo sensor foi conectado à sonda orotraqueal, a tensão de dióxido de carbono 

no final da expiração (ETCO2), frequência respiratória (f), tempo inspiratório 

(Tins), tempo expiratório (Texp). 

 

4.6.2. Pressão Alveolar de Oxigênio (PAO2) 

A PAO2 foi calculada usando a equação de gás alveolar (BONETTI; 

DALLAN, 1997): 

PAO2 = [FIO2 x (Pb – 47)] – (PaCO2), onde: Pb = pressão barométrica 

ambiente. 

 

                                                           
12 Hemogasômetro Roche OmiC-Rochi Diagnostics GmbH-Mannheim, Germany. 
13

 Monitor Dixtal DX 8.100 Intermed - Manaus, AM, Brasil. (Processo FAPESP 03/11.125/7). 

 



 

 

 

 

4.6.3. Diferença Alvéolo-Arterial de Oxigênio P(A-a) O2  

Essa variável foi obtida subtraindo-se a PaO2 da PAO2. 

 

4.6.4.  Índice Respiratório (IR) 

O IR foi calculado por meio da equação (JOSÉ et al., 2001):  

IR = P(A-a)O2/ PaO2 

 

4.6.5. Relação entre PaO2 e PAO2 

Esta variável foi calculada por meio da equação (JOSÉ et al., 2001; 

HASKINS, 2007):  

Relação entre PaO2 e PAO2 = PaO2/PAO2  

 

4.6.6. Relação entre PaO2 e FiO2 

Foi obtida por meio da equação (JOSÉ et al., 2001; HASKINS, 2007):  

Relação entre PaO2 e FiO2 = PaO2/ FiO2  

 

 

 

4.6.7. Diferença entre PaCO2 e ETCO2 

Foi calculada pela diferença entre PaCO2 e ETCO2 = P(a-ET)CO2 

(O’FLAHERTY et al., 1994). 

 

4.7. Avaliação da Dinâmica Cardiovascular 

4.7.1. Pressão Venosa Central (PVC) 



 

 

 

 

A variável foi mensurada por meio de monitor multiparamétrico11, cujo 

transdutor foi conectado ao cateter de polietileno, o qual foi posicionado na veia 

cava anterior, conforme já descrito. 

 

4.7.2.  Pressões Arteriais Sistólica (PAS), Diastólica (PAD) e Média (PAM) 

Foram determinadas em mmHg, com o uso de monitor 

multiparamétrico14, cujo transdutor foi posicionado à altura do coração e 

conectado ao cateter introduzido na artéria femoral, conforme descrito 

anteriormente.  

 

4.8. Análise Histopatológica 

Após a coleta de M60, os animais foram submetidos a eutanásea com 

cloreto de potássio, administrado por via intravenosa.  Para tal, foram colhidas 

amostras dos lobos diafragmáticos pulmonares direito e esquerdo, fixados em 

solução de formol a 10% tamponado com fosfatos, pH 7,6. Após 24 horas de 

fixação, os fragmentos foram desidratados em soluções de concentração 

decrescente de álcool, diafanizados em xilol e incluídos em parafina. Os cortes 

foram feitos na espessura de 5 μm e corados com hematoxilina e eosina (HE) 

(BEHMER et al., 1976). As alterações microscópicas foram observadas de 

acordo com a característica das lesões e sua intensidade. As características 

das lesões foram classificadas em enfisematosas, atelectásicas e congestas. A 

intensidade foi avaliada em grau 0 (ausência de lesões), grau 1 (discreta), grau 

2 (moderada) ou grau 3 (acentuada). Estas foram consideradas ausentes 
                                                           
14 Dixtal- Mod. Dx 2010- Manaus, Am, Brasil. (Processo FAPESP 02/04625-0) 



 

 

 

 

quando não se encontrou lesão, discretas quando se observaram pequenos 

focos de lesão nas áreas estudadas, moderadas quando as lesões eram 

maiores e multifocais e acentuadas quando grandes partes da área avaliada 

estavam envolvidas. 

 

4.9. Método Estatístico 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística pelo programa 

de computador GraphPad Prism 5 for Windows. Para detectar diferenças das 

médias entre os grupos, foi utilizada a análise de variância de duas vias (Two-

way ANOVA), seguida pelo teste de Bonferroni. Para comparação dos 

momentos ao longo do tempo, em cada grupo, foi empregada a análise de 

variância de uma via (One-way ANOVA) para medidas repetidas, seguida pelo 

teste de Bonferroni. As diferenças foram consideradas significativas quando 

p˂0,05.  

Para a análise histopatológica, os escores foram considerados como 

porcentagem do total de alterações observadas em cada grupo. 

 

 

 

 

 

5. Resultados 

5.1. Variáveis Hemogasométricas 

5.1.1. Concentração de Sódio do Sangue Venoso (Na+) 



 

 

 

 

Os valores médios de sódio no sangue venoso não apresentaram 

diferenças entre os grupos, ou entre os momentos (Tabela 1, Figura 2).  

Tabela 1. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de Na+ venoso (mmol/L), 

em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  146,6±0,9 147,8±2,5 146,4±1,2 146,8±1,1 145,6±1,3 
G60  147,6±3,1 145,6±3,9 139,9±16,3 147,3±3,5 146,0±2,6 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

Figura 2. Variação dos valores médios de  Na+ venoso (mmol/L), em coelhos 

(n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, 

anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas frações 

inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.1.2. Concentração de Sódio do Sangue Arterial (Na+) 
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Os valores médios de sódio no sangue arterial não apresentaram 

diferenças entre os grupos, ou entre os momentos (Tabela 2, Figura 3). 

Tabela 2. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de Na+ arterial (mmol/L), 

em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  143,9±3,2 145,9±2,3 144,7±3,6 145,0±1,2 145,2±2,4 
G60  144,9±3,6 146,0±4,9 145,2±4,1 145,4±3,2 146,0±4,1 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

 

Figura 3. Valores médios de Na+ arterial (mmol/L), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.1.3. Concentração de Potássio do Sangue Venoso (K+) 
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Os valores médios de potássio no sangue venoso não apresentaram 

diferenças entre os grupos, ou entre os momentos (Tabela 3, Figura 4). 

Tabela 3. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de K+ venoso (mmol/L), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  3,19±0,3 2,98±0,3 3,02±0,4 2,93±0,2 3,07±0,3 
G60  2,63±0,2 2,96±0,3 2,95±0,2 2,61±0,3 2,95±0,2 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

 

Figura 4. Valores médios de K+ venoso (mmol), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.1.4. Concentração de Potássio do Sangue Arterial (K+) 



 

 

 

 

Os valores médios de potássio no sangue arterial não apresentaram 

diferenças entre os grupos. O K+ no sangue arterial reduziu em M15, M30, M45 

e M60 quando comparado ao M0, no G60 (Tabela 4, Figura 5). No G100 não 

foram percebidas diferenças entre os momentos. 

Tabela 4. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de K+ arterial (mmol/L), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  4,0±1,4 3,7±1,2 4,2±2,9 3,2±0,4 3,2±0,3 
G60  3,6±0,5a 3,0±0,3b 3,0±0,3b 3,0±0,2b 2,9±0,3b 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

Figura 5. Valores médios de K+ arterial (mmol/L), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de oxigênio 

(1,0 e 0,6). 



 

 

 

 

5.1.5. Concentração de Cálcio do Sangue Venoso (Ca+) 

Os valores médios de cálcio venoso apresentaram diferenças entre os 

grupos em M0, sendo que os valores do G100 se mostraram maiores que os 

do G60. Entre os momentos de cada grupo não houve diferença (Tabela 5, 

Figura 6). 

Tabela 5. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de Ca+ venoso (mmol/L), 

em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  1,2±0,1A 1,1±0,2 1,2±0,2 1,2±0,2 1,3±0,1 
G60  0,9±0,2B 1,1±0,2 1,2±0,4 1,0±0,2 1,1±0,2 

Médias seguidas por letras diferentes, nas colunas, diferem entre si com (p <0,05). 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo 

  

 

Figura 6. Valores médios de Ca+ venoso (mmol/L), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 



 

 

 

 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.1.6. Concentração de Cálcio do Sangue Arterial (Ca+) 

Os valores médios de cálcio arterial não apresentaram diferenças entre 

os grupos, ou entre os momentos (Tabela 6, Figura 7). 

Tabela 6. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de Ca+ arterial (mmol/L), 

em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  1,2±0,2 1,1±0,2 1,1±0,3 1,2±0,2 1,2±0,1 
G60  1,1±0,2 1,1±0,2 1,2±0,3 1,1±0,2 1±0,3 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

 



 

 

 

 

Figura 7. Valores médios de Ca+ arterial (mmol/L), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

 

5.1.7. Concentração de Cloro do Sangue Venoso (Cl-) 

Os valores médios de cloro venoso não apresentaram diferenças entre 

os grupos, ou entre os momentos (Tabela 7, Figura 8). 

Tabela 7. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de Cl- venoso (mmol/L), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  107,3±0,9 108,0±3,1 106,6±3,1 107,8±2,4 106,6±2 
G60  108,0±3,9 106,2±3,1 105,2±3,3 108,0±3,4 106,5±2,1 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 



 

 

 

 

 

Figura 8. Valores médios de Cl- venoso (mmol/L), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.1.8. Concentração de Cloro do Sangue Arterial (Cl-) 

Os valores médios de cloro arterial apresentaram diferenças entre os 

grupos em M15, sendo que os valores do G100 se mostraram maiores que os 

do G60. Entre os momentos de cada grupo não houve diferença (Tabela 8, 

Figura 9). 

Tabela 8. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de Cl- arterial (mmol/L), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  107,7±2,6 108±3,3A 107,2±1,9 105,9±1,7 106,6±1,2 
G60  105,5±3,5 104,2±3B 105,3±3,6 105,8±3,3 107,1±2,5 

0 



 

 

 

 

Médias seguidas por letras diferentes, nas colunas, diferem entre si com (p<0,05). 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

Figura 9. Valores médios de Cl- arterial (mmol/L), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

 

5.1.9. pH do Sangue Venoso 
 

Os valores médios do pH venoso não apresentaram diferenças entre os 

grupos. O pH venoso aumentou em M45 e M60 quando comparado ao M0, no 

G100 (Tabela 9, Figura 10). No G 60 não foram percebidas diferenças entre os 

momentos.  

Tabela 9. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de pH do sangue venoso, 

em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 
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 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  7,26±0,07a 7,30±0,06 7,31±0,03 7,33±0,03b 7,33±0,02b 

G60  7,33±0,06 7,35±0,05 7,35±0,05 7,35±0,05 7,33±0,07 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

 

Figura 10. Valores médios de pH do sangue venoso, em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.1.10. pH do Sangue Arterial 
 

Os valores médios de pH do sangue arterial não apresentaram 

diferenças entre os grupos, já os animais do G100 apresentaram aumento dos 

valores de pH em M30, M45 e M60 quando comparado com M0, fato parecido 

também aconteceu no G60, sendo que os valores de pH no M45 e M60 

apresentaram-se maiores que o valor em M0 (Tabela 10, Figura 11). 
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Tabela 10. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de pH do sangue arterial, 
em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 
doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 
frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6).  

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  7,28±0,06a 7,32±0,06 7,33±0,03b 7,36±0,03b 7,35±0,03b 

G60  7,33±0,07a 7,37±0,06 7,37±0,05 7,38±0,04b 7,39±0,06b 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

Figura 11. Valores médios de pH do sangue arterial, em coelhos (n=14) com 
cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 
com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 
oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.1.11. Pressão Parcial de Oxigênio no Sangue Venoso (PvO2) 

Os valores de PvO2 não apresentaram diferença entre os grupos. No 

G100, o valor em M0 foi maior do que em M30, M45 e M60 assim como o valor 

de M15 também foi maior que o valor em M60. (Tabela 11, Figura 12). No G 60 

não foram percebidas diferenças entre os momentos. 
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Tabela 11. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PvO2 (mmHg), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  80,4±15,9a 73,5±18,1ac 70,3±14,4bc 68,9±14,5bc 63,7±13b 

G60  66,37±13 63,6±14,7 64,4±14,5 60,4±16,5 59,9±15,4 
Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

Figura 12. Valores médios de PvO2 (mmHg) em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 
 

5.1.12. Pressão Parcial de Oxigênio no Sangue Arterial (PaO2) 
 

A análise da PaO2 identificou aumento significativo dos valores de 

pressão em todos os momentos quando compara-se G100 e G60. Entre os 



 

 

 

 

momentos, o G100 apresentou em M15 valor menor quando comparado com 

M45 (Tabela 12, Figura 13). 

Tabela 12. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PaO2 (mmHg), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  335,6±71,3A 304,8±87,3Aa 325,6±73,5A 348,1±80,5Ab 337,2±82,4A 

G60  198,0±35,5B 213,9±35,8B 210,8±35,8B 200,4±42,7B 212,4±44B 

Médias seguidas por letras diferentes, nas colunas, diferem entre si com (p <0,05). 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

 

Figura 13. Valores médios de PaO2 (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.1.13. Pressão Parcial de Dióxido de Carbono no Sangue Venoso (PvCO2) 
 



 

 

 

 

A análise desse parâmetro não identificou diferença entre os grupos e 

nem entre os momentos de cada grupo (Tabela 13, Figura 14).  

Tabela 13. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PvCO2 (mmHg), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  47,20±3,6 42,66±6,9 43,79±4,3 41,81±3,3 45,76±5,3 
G60  43,46±3,8 43,61±4,9 43,66±4,2 41,66±7,4 42,76±6,2 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

 

Figura 14. Valores médios de PvCO2 (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

 

5.1.14. Pressão Parcial de Dióxido de Carbono no Sangue Arterial (PaCO2) 

0 



 

 

 

 

 
A análise desse parâmetro não identificou diferença entre os grupos. No 

G60, M0 apresentou valor menor que M60, enquanto no G100 não foram 

percebidas diferenças entre os momentos (Tabela 14, Figura 15).  

Tabela 14. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PaCO2 (mmHg), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  44,70±3,7 38,86±4,2 41,53±3,8 40,67±3,1 42,29±2,4 
G60  43,34±5,4a 40,07±5,6 41,31±5,9 40,06±4,9 37,24±7,9b 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

Figura 15. Valores médios de PaCO2 (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 
 



 

 

 

 

5.1.15. Saturação de Oxihemoglobina no Sangue Venoso (SvO2) 
 

As médias SvO2 não apresentaram diferenças entre os grupos e nem 

entre os momentos de cada grupo (Tabela 15, Figura 16). 

Tabela 15. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de SvO2 (%), em coelhos 

(n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, 

anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas frações 

inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  90,76±5,2 89,14±5,6 89,53±4,5 88,90±3,9 87,53±3,8 
G60  87,31±4,9 86,31±5,3 87,81±5,5 84,84±5 85,50±3,7 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

 

Figura 16. Valores médios de SvO2 (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 
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com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

 

 
5.1.16. Saturação de Oxihemoglobina no Sangue Arterial (SaO2) 
 

Os valores médios da saturação de oxihemoglobina no sangue arterial 

não apresentaram diferenças entre os grupos, ou entre os momentos (Tabela 

16, Figura 17). 

Tabela 16. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de SaO2 (%), em coelhos 

(n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, 

anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas frações 

inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  98,53±3,6 99,63±0,6 99,86±0,2 99,87±0,2 99,86±0,3 
G60  99,49±0,5 99,67±0,2 99,61±0,2 99,51±0,4 99,60±0,3 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 



 

 

 

 

 

Figura 17. Valores médios de SaO2 (%), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.1.17. Bicarbonato do Sangue Venoso (HCO3
-) 

 
Os valores médios de bicarbonato do sangue venoso não apresentaram 

diferenças entre os grupos, ou entre os momentos (Tabela 17, Figura 18). 

Tabela 17. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de HCO3
- venoso 

(mmol/L), em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida 

pela doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a 

duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  20,94±2,6 21,16±1,8 22,70±2,9 22,19±2,4 23,01±2,7 
G60  21,56±2,2 22,46±1,7 23,14±1,8 21,97±1,2 22,73±1,2 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 
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Figura 18. Valores médios de HCO3
-
 venoso (mmol/L), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 
 

5.1.18. Bicarbonato do Sangue Arterial (HCO3
-) 

 
Não foram observadas diferenças significativas entre grupos e entre 

momentos para o bicarbonato do sangue arterial (Tabela 18 e Figura 19). 

 

Tabela 18. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de HCO3
- arterial 

(mmol/L), em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida 

pela doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a 

duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  20,50±2,5 21,01±2,2 21,46±2,4 21,60±1,7 22,13±1,5 
G60  22,14±1,8 22,20±1,1 22,46±1,6 22,30±1,3 21,49±2,1 

Não há diferença entre os grupos. 
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Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

 

Figura 19. Valores médios de HCO3
-
 arterial (mmol/L), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.1.19. Déficit de Base do Sangue Venoso (DBv) 
 

Os valores médios do déficit de base do sangue venoso não 

apresentaram diferenças entre os grupos. No G100, o valor em M0 foi menor 

do que em M60 (Tabela 19, Figura 20). No G60 não foram percebidas 

diferenças entre os momentos.  

Tabela 19. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de DBv (mmol/L), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 
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 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  -5,83±3,5a -4,96±2,5 -3,39±2,6 -3,34±2,1 -2,80±2,1b 

G60  -4,24±2,8 -3,06±2,5 -2,41±2,4 -3,57±1 -3,01±1,3 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

 

Figura 20. Valores médios de DBv (mmol/L), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 
 

5.1.20. Déficit de Base do Sangue Arterial (DBa) 
 

No que diz respeito à DBa, as médias registradas não apresentaram 

diferença entre os grupos. Já no G100, M0 apresentou valor maior que M60 

(Tabela 20, Figura 21).  



 

 

 

 

Tabela 20. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de DBa (mmol/L), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  -5,7±3,4a -5,46±3 -3,76±2,5 -3,24±1,7 -3±1,4b 

G60  -3,57±2,7 -2,93±2,3 -2,39±1,8 -2,61±1,4 -3,14±1,6 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

 

Figura 21. Valores médios de DBa (mmol/L), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 
 

5.2. Avaliação da Dinâmica Respiratória 

5.2.1. Tensão de Dióxido de Carbono no Final da Expiração (ETCO2) 



 

 

 

 

As médias de ETCO2 não apresentaram diferenças entre os grupos e 

entre os momentos de cada grupo (Tabela 21, Figura 22).  

Tabela 21. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de ETCO2 (mmHg), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 
       

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  30,86±3,9 29,29±1,6 29,71±1,8 30,43±1,7 30,86±1,7 
G60  32,29±5,1 30,57±4,5 31,43±4,3 31,57±4,8 30,86±5 

 Não há diferença entre os grupos. 
 Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

Figura 22. Valores médios de ETCO2 (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.2.2. Frequência Respiratória (f) 
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Para f, diferenças entre os grupos e entre os momentos de cada grupo 

não foram percebidas (Tabela 22, Figura 23).  

Tabela 22. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de f (movimentos/minuto), 

em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  59,14±9,9 60,6±13,7 57,14±13,8 55,14±10,5 55,71±10,7 
G60  42,86±12 44,7±11,6 45,57±11,5 45,14±12,8 44,43±12,3 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

 

Figura 23. Valores médios de f (movimentos/minuto), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.2.3. Tempo Inspiratório (Tins) 



 

 

 

 

 
Para Tins, diferenças entre os grupos não foram percebidas (Tabela 23, 

Figura 24), no G60, M30 apresentou valor menor que M60. No G100 não foram 

percebidas diferenças entre os momentos. 

Tabela 23. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de Tins (segundos), em 
coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 
doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 
frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  0,47±0,1 0,49±0,07 0,51±0,13 0,49±0,11 0,5±0,1 
G60  0,56±0,1 0,53±0,07 0,51±0,1a 0,59±0,16 0,63±0,11b 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

 

Figura 24. Valores médios de Tins (segundos), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 



 

 

 

 

5.2.4 Tempo Expiratório (Texp) 
 

Os valores de Texp apresentaram diferença entre os grupos em M60, 

com média de G100 menor que a de G60. Entre os momentos do G100 e G60 

não foram percebidas diferenças (Tabela 24, Figura 25).  

Tabela 24. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de Texp (segundos), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  0,54±0,15 0,59±0,13 0,59±0,15 0,64±0,15 0,64±0,18A 

G60  0,76±0,16 0,77±0,14 0,76±0,14 0,83±0,2 0,91±0,25B 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias seguidas por letras diferentes, nas colunas, diferem entre si com (p <0,05). 

 

 

Figura 25. Valores médios de Texp (s), em coelhos (n=14) com cardiomiopatia 

dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados com 



 

 

 

 

sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 

e 0,6). 

5.2.5. Saturação da Oxihemoglobina (SpO2) 
 

As médias da SpO2 não apresentaram diferenças entre os grupos. A 

análise individual dos grupos também não revelou diferença (Tabela 25, Figura 

26).  

Tabela 25. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de SpO2 (%), em coelhos 

(n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, 

anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas frações 

inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  100±0 100±0 100±0 100±0 100±0 
G60  100±0,38 100±0 100±0,38 100±0 100±0 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

 



 

 

 

 

Figura 26. Valores médios de SpO2 (%), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

 

5.2.6. Pressão Alveolar de Oxigênio (PAO2) 
 

No que diz respeito à pressão alveolar de oxigênio, os grupos 

apresentaram diferença estatística significativa em todos os momentos. A 

avaliação individual do G100 não registrou diferença entre os momentos 

(Tabela 26, Figura 27). No G60, M0, M15, M30 e M45 apresentaram médias 

menores que M60. 

Tabela 26. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PAO2 (mmHg), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  628,1±3,7A 633,9±4,2A 631,3±3,8A 632,1±3,1A 630,5±2,4A 

G60  360,3±5,4Ba 363,6±5,5Ba 362,4±5,9Ba 363,6±4,9Ba 369±7,4Bb 

Médias seguidas por letras diferentes, nas colunas, diferem entre si com (p <0,05). 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 



 

 

 

 

 

Figura 27. Valores médios de PAO2 (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

 

5.2.7. Diferença Alvéolo-Arterial de Oxigênio P(A-a) O2 

 

Para P(A-a)O2, diferenças entre os grupos foram percebidas em todos 

os momentos. O M15 apresentou valor maior que M45 no G100 (Tabela 27, 

Figura 28). Enquanto no G60 não foram observadas diferenças entre os 

momentos. 

Tabela 27. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de P(A-a)O2 (mmHg), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  292,5±68,3A 329±86,6Aa 305,6±75,7A 284±81,1Ab 293,3±82,6A 



 

 

 

 

G60  162,4±36B 149,6±35,6B 137,3±28,5B 163,2±43,9B 155,2±50,1B 

Médias seguidas por letras diferentes, nas colunas, diferem entre si com p <0,05. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

 

Figura 28. Valores médios de P(A-a)O2 (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.2.8. Índice Respiratório (IR) 
 

A análise do IR não identificou diferenças significativas entre os grupos, 

ou entre os momentos (Tabela 28, Figura 29). 

Tabela 28. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de IR, em coelhos (n=14) 

com cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, 

anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas frações 

inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 



 

 

 

 

G100  0,99±0,64 0,75±0,27 1,06±0,66 0,95±0,67 1,03±0,8 
G60  0,88±0,38 0,75±0,33 0,67±0,22 0,93±0,63 0,82±0,53 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

Figura 29. Valores médios de IR, em coelhos (n=14) com cardiomiopatia 

dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados com 

sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 

e 0,6). 

 

 

 

5.2.9. Relação entre PaO2 e PAO2 

 

A análise desse parâmetro não identificou diferença entre os grupos. No 

G100, M15 apresentou valor menor que M45, enquanto no G60 não foram 

percebidas diferenças entre os momentos (Tabela 29, Figura 30).  

Tabela 29. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PaO2/PAO2 (mmHg), 

em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 



 

 

 

 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  0,53±0,11 0,48±0,14a 0,52±0,12 0,55±0,13b 0,53±0,13 
G60  0,55±0,1 0,59±0,1 0,58±0,1 0,55±0,12 0,58±0,13 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

Figura 30. Valores médios de PaO2/PAO2 (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

 

5.2.10. Relação entre PaO2 e FiO2 
 

Os valores médios da relação entre PaO2 e FiO2 não apresentaram 

diferenças entre os grupos. No G100, M15 apresentou valor menor que M45 

(Tabela 30, Figura 31). No G6 não foram percebidas diferenças entre os 

momentos. 



 

 

 

 

Tabela 30. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PaO2/FIO (mmHg), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  335,6±71,34 304,8±87,35a 325,6±73,48 348,1±80,50b 337,2±82,40 
G60  329,9±59,1 356,5±59,7 351,3±59,6 334±71,2 354,1±73,3 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

Figura 31. Valores médios de PaO2/FiO2 (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

 
5.2.11. Diferença entre PaCO2 e ETCO2 

 

A diferença entre PaCO2 e ETCO2 apresentou diferença entre os grupos 

em M60, com média de G100 maior que a de G60. No G100 não foram 
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percebidas diferenças entre os momentos. Já no G60, M0 apresentou valor 

significativamente maior que M60 (Tabela 31, Figura 32).  

Tabela 31. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PaCO2-ETCO2 

(mmHg), em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida 

pela doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a 

duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  13,8±6,95 9,6±5,56 11,8±3,88 10,2±3,48 11,6±3,07A 

G60  11,1±9,4a 9,5±7,1 9,9±5 8,5±3,8 5,4±3,1Bb 

Médias seguidas por letras diferentes, nas colunas, diferem entre si com p <0,05. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

 

Figura 32. Valores médios de PaCO2-ETCO2 (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.3. Avaliação da Dinâmica Cardiovascular 

5.3.1. Frequência Cardíaca  



 

 

 

 

Para FC, as médias não apresentaram diferenças entre os grupos. No 

G100, M0 apresentou média maior que M60, ainda no G100 M15 apresentou 

valor maior que M60. Já no G60, M0 apresentou médias maiores que M30, 

M45 e M60 e M15 também apresentou média maior que M60 (Tabela 32, 

Figura 33).  

Tabela 32. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de FC 

(batimentos/minuto), em coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada 
induzida pela doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, 
submetidos a duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  262,6±35,1a 258,4±35,5ac 254,7±36,1 251±38,7 241,4±43,1b 

G60  246,4±24,2a 240,6±27ac 227,6±24,7bc 228±20,3bc 220,6±21,6b 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

Figura 33. Valores médios de FC (batimentos/minuto), em coelhos (n=14) com 
cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 
com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 
oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.3.2. Pressão Arterial Sistólica (PAS) 
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Os valores médios de pressão arterial sistólica não apresentaram 

diferenças entre os grupos. Analisando o G100 e o G60, foram observadas 

diminuição significativa dos valores da PAS no M45 e M60 em relação ao M0 

em ambos os grupos (Tabela 33, Figura 34). 

Tabela 33. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PAS (mmHg), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  78,14±13,3a 68,14±9,5 66,57±9,5 61±10b 52±11,6b 

G60  66,71±13,2a 61,86±13,1 54,86±4 52,43±5,8b 49,57±5,6b 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

Figura 34. Valores médios de PAS (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 



 

 

 

 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.3.3. Pressão Arterial Diastólica (PAD) 
 

Para a PAD não foram observadas diferenças entre os grupos. No G100, 

M0 foi maior que M45 e M60, ainda no G100, M15 foi maior que M60 e M30 

maior que M60. No G60, M0 foi maior que o M45 e que o M60. (Tabela 34, 

Figura 35). 

Tabela 34. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PAD (mmHg) em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina anestesiados com sevofluorano submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  67,7±13,5a 58,3±10,3ac 55±5acd 48,6±8,4bcd 40,1±12,7b 

G60  51±11,7a 47,1±12,8 42,6±8 40,3±9,3b 35,3±8,9b 

Não há diferença entre os grupos. 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 



 

 

 

 

 

Figura 35. Valores médios de PAD (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

5.3.4. Pressão Arterial Média (PAM) 
 

No que tange a PAM, foi constatada diferença entre os grupos em M0. 

No G100, M0 apresentou valor maior que M45 e M60 assim como M15 em 

relação à M60 e M30 em relação a M60 (Tabela 35, Figura 36). Enquanto no 

G6, M0 foi menor que M45 e M60. 

Tabela 35. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PAM (mmHg), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  72,29±14Aa 62,29±9,5ac 59,71±8,2acd 53,86±9,5bcd 44,14±12,4b 



 

 

 

 

G60  58,9±17,4Ba 51,3±14,5 46,3±9,8 44,3±10b 41,6±9,2b 

Médias seguidas por letras diferentes, nas colunas, diferem entre si com (p <0,05). 
Médias nas linhas seguidas por letras minúsculas diferentes diferem entre si (p <0,05). 

 

Figura 36. Valores médios de PAM (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

 

5.3.5. Pressão Venosa Central (PVC) 
 

As médias de PVC não apresentaram diferenças entre os grupos. A 

análise individual dos grupos também não revelou diferença entre os 

momentos (Tabela 36, Figura 37).  

Tabela 36. Valores médios e desvios padrão ( x   s) de PAV (mmHg), em 

coelhos (n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela 

doxorrubicina, anestesiados com sevofluorano, submetidos a duas 

frações inspiradas de oxigênio (1,0 e 0,6). 



 

 

 

 

 Momentos 
  M0 M15 M30 M45 M60 

G100  -3,29±3,7 -3,43±3,5 -3,14±2,3 -3,29±3,2 -2,71±4 
G60  -3,86±1,6 -4,14±1,7 -4,86±1,6 -4,43±1,9 -4,43±1,9 

Não há diferença entre os grupos. 
Não há diferença entre os momentos de um mesmo grupo. 

 

 

Figura 37. Valores médios de PVC (mmHg), em coelhos (n=14) com 

cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados 

com sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de 

oxigênio (1,0 e 0,6). 

 

5.5. Variáveis Histopatológicas 
 
5.5.1. Alterações Enfisematosas 
 

A avaliação das alterações enfisematosas revelou que no G100, 85,7% 

dos animais apresentaram lesões acentuadas no parênquima pulmonar e 

14,3% tiveram lesões moderadas. Quando se observa o G60, 71,4% dos 



 

 

 

 

coelhos tiveram lesões acentuadas e 28,6% tiveram lesões moderadas. Não 

foram percebidas lesões discretas em nenhum dos grupos e todos os animais 

tiveram algum grau de alteração enfisematosa (Tabela 37, Figura 38). 

 

Tabela 37. Porcentagem de ocorrência de lesões enfisematosas em coelhos 

(n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, 

anestesiados com sevofluorano e submetidos a frações inspirados 

de 1,0 ou 0,6 de oxigênio (G100 e G60, respectivamente). 

 Escores das Lesões do Parênquima Pulmonar 
 Acentuadas Moderadas Discretas Sem Lesões 

G100 85,7% 14,3% - - 
G60 71,4% 28,6% - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Figura 38. Fotomicrografia de pulmão de coelhos (n=14) com cardiomiopatia 

dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados com 

sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 

e 0,6), objetiva 40x, HE. Notar alvéolos rompidos com acúmulo de ar 

(a), caracterizando enfisema. 

 
 
 
5.5.2. Alterações Atelectásicas 
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No que diz respeito às alterações atelectásicas, o G100 apresentou 

14,28% dos animais com lesões acentuadas, 42,86% com lesões moderadas e 

42,86% com lesões discretas no parênquima pulmonar. Já o G60 revelou 43% 

dos animais com lesões acentuadas e 57% com lesões moderadas. Não foram 

visualizadas, no G60, lesões discretas. Todos os animais do estudo 

apresentaram algum grau de alteração atelectásica (Tabela 38, Figura 39). 

 

Tabela 38. Porcentagem de ocorrência de lesões atelectásicas em coelhos 

(n=14) com cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, 

anestesiados com sevofluorano e submetidos a frações inspirados 

de 1,0 ou 0,6 de oxigênio (G100 e G60, respectivamente). 

 Escores das Lesões do Parênquima Pulmonar 
 Acentuadas Moderadas Discretas Sem Lesões 

G100 14,28% 42,86% 42,86% - 
G60 43% 57% - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39. Fotomicrografia de pulmão de coelhos (n=14) com cardiomiopatia 

dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados com 

sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 

e 0,6), objetiva 10x, HE. Notar areas colabadas com ausência de ar 

(a), caracterizando atelectasia. 

 

 

 

5.5.3. Alterações Congestas 
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No que tange às alterações congestas, 100% dos animais do G100 

apresentaram lesões congestas acentuadas. O G60 revelou que 71,4% dos 

coelhos tiveram lesões acentuadas e 28,6% tiveram lesões moderadas. Não 

foram visibilizadas lesões discretas em nenhum dos grupos e todos os animais 

apresentaram algum grau de alteração congesta (Tabela 39, Figura 40). 

 

Tabela 39. Porcentagem de ocorrência de lesões congestas em coelhos (n=14) 

com cardiomiopatia dilatada induzida pela doxorrubicina, 

anestesiados com sevofluorano e submetidos a frações inspirados 

de 1,0 ou 0,6 de oxigênio (G100 e G60, respectivamente). 

 Escores das Lesões do Parênquima Pulmonar 
 Acentuadas Moderadas Discretas Sem Lesões 

G100 100% - - - 
G60 71,4% 28,6% - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Figura 40. Fotomicrografia de pulmão de coelhos (n=14) com cardiomiopatia 

dilatada induzida pela doxorrubicina, anestesiados com 

sevofluorano, submetidos a duas frações inspiradas de oxigênio (1,0 

e 0,6), objetiva 10x, HE. Notar grande vaso sanguíneo repletos de 

eritrócitos (a) e pequenos capilares ao redor de alvéolos repletos de 

eritrócitos (seta), caracterizando congestão.  
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6. Discussão 

 

Com relação a metodologia empregada, antes da fase experimental, foi 

realizada a indução da cardiomiopatia dilatada com doxorrubicina em todos os 

animais. Durante essa fase, obteve-se um índice de mortalidade dos coelhos 

de aproximadamente 50%, provavelmente em decorrência da toxicidade do 

quimioterápico. A doxorrubicina produz radicais livres com potencial de lesar 

membranas celulares e o DNA, podendo causar mielossupressão, 

hepatotoxicidade, nefrotoxicidade levando a morte do animal (DIAS et al., 2003; 

DAGLI; LUCAS, 2006). 

A diminuição da fração de encurtamento e da fração de ejeção 

confirmam a eficácia do quimioterápico para indução da cardiomiopatia 

dilatada. Essas mesmas alterações também foram observadas por Gava et al. 

(2013), Chen et al. (2010) e Lu et al. (2006) em coelhos submetidos ao 

tratamento com a doxorrubicina. 

Após a diminuição de 25% da fração de encurtamento e da fração de 

ejeção, os animais foram submetidos ao protocolo experimental. Para a 

anestesia, optou-se pelo sevofluorano por ser seguro na anestesia de 

pacientes cardiopatas (RUSSEL et al., 2001). 

Perante os resultados obtidos nesse estudo, pode-se fazer alguns 

comentários buscando esclarecer os eventos ocorridos. 

O sódio é o cátion que existe em maior quantidade no líquido 

extracelular do organismo, seus íons participam da manutenção do equilíbrio 

hídrico, da transmissão dos impulsos nervosos e da contração muscular 



 

 

 

 

(ÉVORA et al., 1999). A concentração normal de Na+ no líquido extracelular, 

em coelhos, varia entre 130 e 155 mmol/L (OGLESBEE, 2006). Nesse estudo, 

os valores médios de sódio do sangue venoso e arterial não apresentaram 

diferenças entre os grupos ou entre os momentos e mantiveram-se dentro da 

normalidade (Tabela 1 e 2). Pode-se concluir então, que as diferentes frações 

inspiradas de oxigênio em coelhos com cardiomiopatia dilatada não interferiram 

nesse parâmetro. 

O potássio é o principal cátion intracelular (ÉVORA et al., 1999) sendo 

que os valores normais para coelhos saudáveis variam entre 3,6 e 6,6 mmol/L 

(OGLESBEE, 2006). Este íon além de regular a excitabilidade neuromuscular e 

a contratilidade muscular é necessário para a formação de glicogênio, para a 

síntese de proteína e para a correção do desiquilíbrio acidobásico (ÉVORA et 

al., 1999).  No estudo em discussão, a grande maioria das médias de potássio 

permaneceram menores que os valores normais para a espécie. Segundo 

Fettman (2004), excitação, dor e estresse desencadeiam a liberação de 

hormônios como a insulina e catecolaminas, as quais, consequentemente 

induzem a hipocalemia. Qian (1991) afirma que o estresse anestésico 

predispõe pacientes com função renal normal à hipocalemia. Horr (2013) 

avaliando os efeitos de diferentes frações inspiradas de oxigênio em coelhos 

submetidos a anestesia inalatória com isofluorano ou sevofluorano também 

observaram médias dos valores de potássio abaixo dos limites descritos na 

literatura, corroborando os achados desse estudo. 

O cálcio é o quinto entre os elementos mais abundantes do corpo. A 

parte de Ca+ contida nos líquidos orgânicos representa uma pequena 



 

 

 

 

porcentagem do total, sendo que a maior parte dele se encontra nos ossos e 

dentes. Participa da integridade e estrutura das membranas celulares, 

condução adequada dos estímulos cardíacos, coagulação sanguínea e 

formação e crescimento ósseo (ÉVORA et al., 1999). Os valores normais de 

Ca+ variam entre 1,0 e 1,4mmol/L (HALL, 2011a). Nesse estudo as médias 

mantiveram-se entre os valores considerados normais (Tabela 5 e 6).  

O cloro é o ânion encontrado em maior quantidade no liquido 

extracelular, e as mudanças nos níveis plasmáticos de cloreto influenciam 

diretamente o equilíbrio acidobásico (TEIXEIRA NETO; CAMPAGNOL, 2009).  

Nesse estudo, as médias de Cl- mantiveram-se dentro da normalidade (Tabela 

7 e 8) que para coelhos saudáveis varia entre 103 a 112 mEq/L (HALL, 2011a). 

Assim sendo, o fato de o M15 do G100 ter apresentado média maior, quando 

comparado ao G60, pode ser considerado fortuito.  

Relativamente ao pH, este está relacionado inversamente à 

concentração de H+; portanto, pH baixo corresponde à elevadas concentrações 

de H+, e o pH alto corresponde à baixas concentrações de H+ (HALL, 2011b). 

Conforme descrito por Barzago et al. (1992), os valores de pH considerados 

fisiológicos para coelhos são de 7,3 a 7,4. Nessa pesquisa, pôde-se perceber 

que o M0 do G100 tanto no sangue venoso como arterial apresentaram médias 

menores que os valores considerados normais para a espécie, mas em 

nenhum momento houve diferença entre os grupos (Tabela 9 e 10). A 

diminuição do pH sanguíneo, ou acidemia, pode ter origem respiratória ou 

metabólica. Os distúrbios acidobásicos respiratórios são alterações primárias 

respiratórias causadas por hipoventilação, que resulta na retenção de CO2, 



 

 

 

 

aumento da PCO2 e diminuição do pH (COSTANZO, 2011). Ao avaliar as 

médias de PCO2, percebe-se que os maiores valores são em M0 do G100 

tanto no sangue arterial quanto no venoso (Tabelas 13 e 14), deste modo, com 

base nestas observações, justifica-se o resultado do pH encontrado. 

As médias dos valores do pH tenderam a ser crescentes, no G100, tanto 

no sangue arterial quanto no venoso. De acordo com Costanzo (2011), o 

aumento do pH pode ser atribuído à diminuição da PCO2. Nesse estudo, ao 

avaliar as médias de PCO2, percebe-se uma diminuição ao decorrer dos 

momentos, o que explica a redução do pH (Tabela 13 e 14). Essa redução da 

PCO2 só não foi percebida em M60 do G100 do sangue venoso, mas neste 

caso, o valor elevado do desvio padrão pode ser responsável pela redução da 

sensibilidade do teste estatístico, o que resultou na não significância.  

Existem três sistemas primários que regulam a concentração de H+ nos 

líquidos corporais, para evitar acidose ou alcalose: O primeiro são os sistemas 

tampões químicos acidobásicos dos líquidos corporais que se combinam, 

imediatamente, com ácido ou base para evitar alterações excessivas da 

concentração de H+ (HALL, 2011b), mensurados no exame hemogasométrico 

como déficit de bases. O segundo é o centro respiratório que regula a remoção 

de CO2 do líquido extracelular e o terceiro são os rins, que podem secretar 

tanto urina ácida como alcalina, reajustando a concentração de H+ no líquido 

extracelular para níveis normais, durante a acidose ou a alcalose (HALL, 

2011b). 

Os valores de déficit de base e bicarbonato considerados fisiológicos 

para coelhos são -2 a 2 mEq/L e 21 a 27 mEq/L respectivamente (BARZAGO 



 

 

 

 

et al., 1992; SUCKON; DOUGLAS, 1996; HARCOURT et al., 2002; 

QUESENBERRY; CARPENTER, 2004). Foram observados valores de DB 

abaixo do fisiológico em todos os momentos nos dois grupos tanto no sangue 

arterial quanto no sangue venoso, sendo que esses valores não apresentaram 

alterações relevantes, quando comparados aos estabelecidos pela literatura. O 

sistema tampão déficit de base respondem em frações de segundos as 

variações da concentração de H+, para minimiza-las. Tal sistema não elimina 

ou acrescenta íons H+ ao corpo, mas os mantêm controlados até que o balanço 

possa ser reestabelecido (HALL, 2011b).  Os valores de déficit de base 

encontrados nas etapas experimentais podem ser atribuídos a compensação 

de uma possível acidose respiratória, já que as médias de pH tentem aos 

valores limites inferiores e os valores de PCO2 tendem aos valores limites 

superiores. A segunda linha de defesa das variações da concentração do H+ é 

o sistema respiratório, que envolve o bicarbonato. Neste estudo, as médias 

foram menores que a fisiológica, tal evento ocorreu, provavelmente, para 

tamponar o aumento do H+ evitando, dessa forma, variações da concentração 

do potencial hidrogeniônico (HALL, 2011b; LUNA, 2009). 

O CO2 é o produto final do metabolismo aeróbico nas células 

(COSTANZO, 2011). A pressão parcial de dióxido de carbono no sangue 

arterial pode ser utilizada para medir precocemente as alterações respiratórias 

(MILLER, 2005) sendo que, para coelhos, o intervalo normal de PaCO2 é de 20 

a 46 mmHg (SUCKOW; DOUGLAS, 1996). Nesse estudo, as médias de PaCO2 

se mantiveram dentro dos limites esperados (Tabela 14). Na análise individual 

dos grupos, percebeu-se uma diminuição dos valores da PaCO2 no G60 



 

 

 

 

quando se compara M0 com M60. Níveis decrescentes de PaCO2 podem estar 

correlacionados à administração de anestésicos, que alteram a resposta dos 

quimiorreceptores centrais e periféricos ao dióxido de carbono e são 

diretamente proporcionais à dose administrada (McDONELL; KERR, 2007). A 

concentração alveolar mínima do sevofluorano durante o preparo dos animais 

para a coleta dos dados era de 1,5, após o término desse procedimento, a 

CAM foi reajustada para 1,0, o que pode explicar a diminuição da PaCO2 com o 

decorrer dos momentos até a estabilização. Provavelmente, durante o M0, 

ainda haviam resquícios de uma maior concentração de sevofluorano, 

consequentemente, maior depressão respiratória e maior pressão arterial de 

dióxido de carbono.  

A PvCO2 fisiológica é de 5 a 10 mmHg mais alta do que a PaCO2 

(LUNA, 2002), sendo assim, todos os valores encontrados mantiveram-se entre 

os limites fisiológicos (Tabela 13 e 14). Contanto, pode-se observar que a 

pressão venosa de dióxido de carbono permaneceu inalterada nos coelhos 

com cardiomiopatia dilatada, perante diferentes frações inspiradas de oxigênio. 

Resultado semelhante foi observado por Cole e Bishop (1983), os quais não 

perceberam alterações da PvCO2 com o emprego de FiO2 de 1,0; 0,5 e 0,21 

em humanos sedados e mantidos em ventilação controlada a pressão.  

Sabe-se que a PaO2 é dependente da FiO2, da ventilação e da relação 

ventilação-perfusão pulmonar (ROBERTSON, 2004). Pôde-se perceber 

significativo aumento dos valores da pressão parcial de oxigênio no sangue 

arterial em todos os momentos no grupo que recebeu maior FiO2 (Tabela 12). 

O’NEILL et al. (1995), ao estudarem diferentes FiO2 (0,1; 0,5; e 0,3) em 



 

 

 

 

coelhos anestesiados com halotano e submetidos ao bloqueio neuromuscular 

com alcurônio, observaram aumentos significativos da PaO2 à medida que 

maiores concentrações de O2 eram fornecidas. Fato também observado por 

Horr (2013) que, ao estudarem os efeitos de diferentes frações inspiradas de 

oxigênio sobre a dinâmica cardiorrespiratória, em coelhos submetidos à 

anestesia inalatória com isofluorano ou sevofluorano mantidos em ventilação 

espontânea perceberam que quanto maior a FiO2, maiores eram as médias de 

PaO2 registradas.  

Para a espécie estudada, os valores considerados normais encontram-

se entre 140 a 169 mmHg com FiO2 = 0,6 e entre 228 e 304 com FiO2 = 1,0 

(JEFFERSON, 2002; QUESENBERRY; CARPENTER, 2004; EGI et al., 2007).  

As médias registradas na pesquisa em discussão foram maiores que os valores 

registrados na literatura em todos os momentos, nos dois grupos. Sabe-se que 

em ratos o sevofluorano tem menor potência depressor quando comparado ao 

isofluorano e ao halotano, portanto, acredita-se que o menor efeito depressor 

do sevofluorano tenha contribuído para as maiores PaO2, já que os valores 

citados na literatura são de ensaios que utilizaram outros protocolos 

anestésicos.  

Ainda em relação a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, no 

G100, M15 apresentou menor média quando comparado ao M45 (Tabela 12). 

A PaO2, como descrito anteriormente, é dependente da FiO2, da ventilação e 

da relação ventilação-perfusão pulmonar (ROBERTSON, 2004). Ao observar a 

frequência respiratória (Tabela 22), nota-se que, maior média foi registrada em 

M15 quando comparada ao M45, assim como na observação da pressão 



 

 

 

 

arterial média (Tabela 35) o valor de M15 foi superior ao encontrado em M45, 

fatores que deveriam resultar em resposta oposta das médias estudadas, 

portanto, sugere-se que o desvio padrão desses dois momentos foram os 

responsáveis pelo resultado inesperado.  

Para animais respirando ar ambiente, o valor de PvO2 considerado 

normal é de 40 a 50 mmHg (HASKINS, 2004; LUNA, 2002). Em todos os 

momentos dos dois grupos (G100 e G60), as médias de PvO2 foram maiores 

que as consideradas fisiológicas. Nesse estudo, a PvO2 comportou-se como a 

PaO2, apresentando maiores médias quanto mais alta a FiO2 administrada. 

Horr (2013) observou semelhante resultado ao avaliar os efeitos do 

fornecimento de oxigênio em coelhos submetidos a diferentes halogenado. 

O’Neill et al. (1995) observou a mesma relação entre PvO2 e FiO2 ao avaliar a 

oxigenioterapia (100%, 50% e 30%) em coelhos submetidos à anestesia com 

halotano assim como Borges et al. (2011), ao anestesiar coelhos com propofol, 

mantidos em ventilação controlada com diferentes FiO2 e induzidos à 

hipovolemia.   

O oxigênio é transportado sob duas formas no sangue: dissolvido (2%) e 

ligado reversivelmente à hemoglobina (98%) (COSTANZO, 2011). O parâmetro 

que reflete a porcentagem da hemoglobina saturada por oxigênio é a SaO2 

(Nunes, 2009) e os valores normais para coelhos estão acima de 94% 

(HARCOURT, 2002; QUESENBERRY; CARPENTER, 2004). Nesse trabalho, 

todas as médias de SaO2 foram maiores que 94%, logo pode-se afirmar que o 

emprego de diferentes frações inspiradas de oxigênio não foi capaz de alterar a 

saturação da oxihemoglobina, em coelhos com cardiomiopatia dilatada. Esses 



 

 

 

 

resultados corroboram os encontrados por Horr (2013), que, ao avaliar os 

efeitos de diferentes frações inspiradas de oxigênio, em coelhos anestesiados 

com isofluorano ou sevofluorano percebeu que, para os animais que 

receberam FiO2 de 1,0 e 0,6 a SaO2 manteve-se maior que 94%. Dados 

semelhantes foram descritos por Lopes et al. (2007), que observaram valores 

de SaO2 maiores que 94% em cães anestesiados com propofol e mantidos em 

ventilação espontânea com FiO2 de 1,0; 0,8; 0,6 e 0,4.  

Relativamente à saturação da oxihemoglobina no sangue venoso, os 

valores considerados fisiológicos situam-se próximos a 75% (HALL, 2011b). 

Em todos os momentos de ambos os grupos se observaram médias maiores 

que 80%, não havendo diferença (Tabela 15). Isso se deve a maior oferta de 

oxigênio administrada nos dois grupos, o que proporcionou distribuição normal 

de O2 aos tecidos.  

O CO2 produzido durante o metabolismo celular é transportado pelo 

sistema venoso até os pulmões e difunde-se dos capilares aos alvéolos e dos 

alvéolos é eliminado com a mistura exalada. Assim, o ETCO2 é a medida de 

dióxido de carbono no final da expiração. A quantidade de CO2 que alcança os 

espaços alveolares é proporcional ao débito cardíaco e ao fluxo sanguíneo 

pulmonar, sendo que sua eliminação para o ambiente depende da eficácia da 

ventilação (AMARAL et al., 1992). Os limites de normalidade situam-se entre 

35 e 45 mmHg (MUIR III; HUBELL, 1997). Nesse estudo, todos os grupos 

produziram médias menores que as fisiológicas para a espécie, não 

apresentando diferença entre os grupos e nem entre os momentos de cada 

grupo (Tabela 21). Tal evento não pode ser atribuída à frequência respiratória, 



 

 

 

 

que se manteve estável durante todos os momentos e dentro dos valores 

considerados fisiológicos (Tabela 22). No entanto, o ETCO2 apresenta relação 

direta com o débito cardíaco e com a perfusão (AMARAL et al., 1992; 

NAGLER; KRAUS, 2008), sendo influenciada pela pressão arterial, como 

exemplificado por Nunes (2009). Os valores da pressão arterial média foram 

menores que as consideradas fisiológicas para a espécie em todos os 

momentos de ambos os grupos (Tabela 35), justificando a diminuição do 

parâmetro. 

A frequência respiratória corresponde ao número de ciclos respiratórios 

que o paciente realiza em um minuto e será consequência do tempo 

inspiratório (Tins) e do tempo expiratório (Texp) (Carvalho et al., 2007). Sendo 

que os valores considerados fisiológicos, para coelhos, situam-se entre 30 e 60 

movimentos/minuto (SUCKOW, 1996). Nesse estudo a frequência respiratória 

permaneceu dentro desse intervalo e não foram registradas diferenças entre os 

grupos e nem entre os momentos de cada grupo (Tabela 22), logo infere-se 

que a metodologia empregada é incapaz de determinar alteração significativa 

do parâmetro. 

O tempo inspiratório é o período correspondente em segundos, do início 

até o final da inspiração (HASKINS, 2001), caracterizado pela entrada de ar 

nos pulmões (LEVITZKY, 2004). Quanto maior o tempo inspiratório, melhor a 

oxigenação, permanecendo os pulmões com mais tempo para se expandir 

(HASKINS, 2001). Nesse estudo, as médias do Tins permaneceram entre 0,47 

e 0,63 segundos, não havendo diferença entre os grupos. Contudo, foi 

registrada diferença no G60 em que M30 apresentou menor média que M60 



 

 

 

 

(Tabela 23). Sabe-se que a f  está correlacionada com o Tins e o Texp 

(CARVALHO et al., 2007), portanto, quanto maior a frequência respiratória, 

menor é o Tins + Texp. Ao avaliar as médias da frequência respiratória do M30 

no G60 percebeu-se que estas foram maiores que a do M60, justificando o 

menor tempo inspiratório observado.  

O tempo expiratório é o tempo gasto para a expiração se completar. 

Geralmente, gira em torno de dois terços do ciclo respiratório. (PADUA; 

MARTINEZ, 2001). Nesse estudo, houve diferença entre os grupos em M60, 

com G100 apresentando menor valor (Tabela 24). Sabe-se que a f é 

inversamente proporcional a soma dos tempos inspiratório e expiratório 

(PICKWORTH, 2009), tal resultado pode estar relacionado com os menores 

valores de frequência respiratória (Tabela 22) observadas no G60. 

A oximetria de pulso reflete a porcentagem de oxihemoglobina saturada 

por oxigênio, permitindo identificar eventual hipóxia muito antes que a cianose 

se faça presente (NUNES, 2009). Os valores de SpO2 considerados normais 

situam-se acima de 95% (THURMON, 1996). Nesse estudo, as médias de 

SpO2 foram de 100% para todos os animais dos dois grupos, não sendo 

observadas diferenças entre os grupos ou entre os momentos de cada grupo 

(Tabela 25). Então, pode-se afirmar que o emprego de diferentes FiO2 em 

coelhos com cardiomiopatia dilatada não alteram a oximetria de pulso e a 

metodologia empregada não diminuiu significativamente a quantidade de 

oxigênio disponibilizada para os tecidos. 

A pressão alveolar de oxigênio depende da fração inspirada do oxigênio, 

da pressão barométrica local, da pressão parcial do vapor de água na 



 

 

 

 

temperatura corporal e da pressão arterial de dióxido de carbono 

(CUNNINGHAM, 2004). No estudo em discussão, os grupos apresentaram 

diferença significativa em todos os momentos, sendo que a média desse 

parâmetro aumentou à medida que maior FiO2 foi empregada (Tabela 26). 

Resultado semelhante foi observado por Horr (2013) ao avaliar o efeito de 

diferentes FiO2 em coelhos anestesiados com isofluorano ou sevofluorano. 

Borges (2008), ao avaliar o fornecimento de concentrações de oxigênio 

diferentes, em cães anestesiados com infusão contínua de propofol e 

rocurônio, mantidos em ventilação controlada por pressão também descreveu 

aumento da PAO2 conforme aumento da FiO2.  

A avaliação individual do G60 registrou que M60 apresentou maior 

média de PAO2 que os demais momentos (Tabela 26). Partindo da equação 

PAO2 = [FiO2 X (Pb - 47)] – (PaCO2), a PAO2 é inversamente proporcional a 

PaCO2 (BONETTI; DALLAN, 1997). Portanto, tal resultado reflete a menor 

PaCO2 (Tabela 14) observado nesse momento. 

O cálculo da diferença alvéolo-arterial de oxigênio é um indicador 

importante da função das trocas gasosas pulmonares. (RIBEIRO-SILVA, 2004). 

Elevações na P (A–a) O2 ocorrem nos desequilíbrios entre a ventilação e a 

perfusão, diminuição da perfusão capilar pulmonar e aumento da FiO2 

(CARVALHO; SCHIETTINO, 1997; LEVITZKY, 2004). Nessa pesquisa, quanto 

maior a FiO2 utilizada, mais elevadas foram as médias encontradas, resultando 

em diferença entre os grupos em todos os momentos (Tabela 27), 

corroborando resultados obtidos por Horr (2013) e Borges et al. (2011). NUNN 

et al. (1998) ao compararem 25% e 100% de oxigênio inspirado em humanos 



 

 

 

 

sem problemas pulmonares e sob ventilação mecânica, registraram para P (A–

a) O2 17,5±5mmHg e 145±61mmHg respectivamente, o que está de acordo 

com os resultados encontrados no estudo. 

Na avaliação dos momentos no G100, percebeu-se que o M15 

apresentou maiores médias que o M45. Como já exposto, o aumento da P (A–

a) O2 pode estar relacionado com a diminuição na perfusão capilar alveolar ou 

com desequilíbrio ventilação/perfusão. Propõem-se que essa diferença seja em 

consequência da diminuição da PaO2 registrado em M15 do G100 quando 

comparada à M45, já que quando se observam as médias das pressões 

(Tabela 33, 34 e 35) e da frequência respiratória (Tabela 22), nesse momento, 

elas se mostram maiores, sugerindo boa perfusão e boa ventilação. Ainda José 

et al. (2001) afirmam que mudanças na FiO2 tornam a P(A–a)O2 imprevisível, o 

que limita a sua aplicabilidade clinica nos pacientes graves.  

Pelo fato do gradiente alvéolo-arterial de oxigênio não ter uma boa 

correlação com o grau de shunt pulmonar pode-se utilizar o índice respiratório, 

que é um quantificador mais específico da disfunção pulmonar (TERZI; 

DRAGOSVAC, 2006). Seus valores normais situam-se entre 0,74 e 1,0, sendo 

que valores superiores a 2 refletem hipoxemia refratária e shunt pulmonar 

(JOSÉ, 2001). Nesse estudo a análise do IR não identificou diferença 

significativa entre os grupos ou entre os momentos de cada grupo, mas, pode-

se perceber que as médias do G100, em todos os momentos, foram maiores 

que as médias do G60 (Tabela 28). Também nota-se que no M30 e no M60, do 

G100, os valores foram superiores aos considerados normais. Estes achados 



 

 

 

 

sugerem que, provavelmente, o G100 apresentou maior shunt intrapulmonar 

que o G60.  

O efeito shunt pulmonar denota o processo pelo qual o sangue venoso 

dessaturado, oriundo do lado direito do coração, retorna ao lado esquerdo sem 

ser ressaturado com oxigênio nos pulmões (CARVALHO; SCHETTINO, 1997). 

As causas de shunt são síndrome da angustia respiratória aguda, pneumonias, 

atelectasias, insuficiência cardíaca congestiva (edema pulmonar de alta 

pressão) (FERREIRA, 2003). Os animais do estudo não apresentaram doenças 

pulmonares na avaliação clínica realizada antes do ensaio, descartando a 

hipótese de apresentarem síndrome da angustia respiratória e pneumonia.  

A insufiência cardíaca congestiva é uma das complicações da 

cardiomiopatia dilatada (ALBANESI F°, 1998), porém, apesar de não haver 

diferença estatística entre os grupos, os valores do índice respiratório foram 

maiores no G100, sugerindo que maiores frações inspiradas de oxigênio 

favorecem o shunt. A utilização de altas FiO2, por longos períodos está 

relacionada com a formação de atelectasia (HEDENSTIERNA et al., 1989; 

JEFFERIES, 1994; HARTSFIELD, 1996; MAGNUSSON; SPAHN, 2003), 

portanto, acredita-se que nesse estudo, as maiores médias de índices 

respiratórios registradas no G100 sejam em decorrência da maior fração 

inspirada de oxigênio administrada nesse grupo. Borges (2008), em seus 

estudos, sugere que, com o emprego de oxigênio a 100%, 80% e 60%, os 

valores de shunt apresentaram-se superiores aos considerados fisiológicos. 

A relação entre a pressão arterial de oxigênio e a pressão alveolar de 

oxigênio estima o shunt pulmonar e é mais constante que a P(A–a)O2 em 



 

 

 

 

condições de fração inspirada de oxigênio crescentes. Seu valor normal varia 

de 0,74 a 0,9 sendo que valores abaixo de 0,6 indicam trocas gasosas 

ineficazes (JOSÉ, 2001). Todas as médias, de ambos os grupos apresentaram 

valores menores que 0,6 (Tabela 29) e diferenças entre os grupos não foram 

identificadas. Horr (2013) na avaliação dos efeitos de diferentes frações 

inspiradas de oxigênio em coelhos submetidos à anestesia inalatória com 

isofluorano ou sevofluorano, mantidos em ventilação espontânea observou 

resultado semelhante nos grupos que receberam FiO2 de 1,0; 0,8 e 0,6. 

Ainda, pode-se perceber que, apesar de não haver diferença entre os 

grupos, as médias do G100 permaneceram menores que a do G60. Como 

discutido no índice respiratório, a utilização de altas FiO2, por longos períodos 

está relacionada com a formação de atelectasia (HEDENSTIERNA et al., 1989; 

JEFFERIES, 1994; HARTSFIELD, 1996; MAGNUSSON; SPAHN, 2003), 

portanto, acredita-se que nesse estudo, as menores médias da relação entre 

PaO2 e PAO2 registradas no G100 sejam em decorrência da maior fração 

inspirada de oxigênio administrada nesse grupo.  

Ainda referente a relação entre PaO2 e PAO2, M15 apresentou menor 

média que M45 no G100 (Tabela 29). A obtenção dessa variável é através da 

divisão das médias de pressão arterial de oxigênio pela pressão alveolar de 

oxigênio (JOSÉ et al., 2001; HASKINS, 2007), portanto, sugere-se que essa 

diferença seja em decorrência da menor média da PaO2 registrada em M15 

(Tabela 12)  

A relação entre a pressão arterial de oxigênio e a fração inspirada de 

oxigênio é de utilização prática a beira do leito por não precisar calcular a PAO2, 



 

 

 

 

diferente do índice respiratório e da relação entre PaO2 e PAO2. Seus valores 

refletem shunt ou mistura arteriovenosa, sendo considerados normais acima de 

400 (TERZI; DRAGOSVAC, 2006). Nesse estudo, em todos os momentos dos 

dois grupos os valores da PaO2/FiO2 foram menores que 400 e não 

apresentaram diferença entre os grupos, sendo sugerida a presença de shunt 

em todos os momentos corroborando os resultados de Horr (2013). No G100, o 

M15 apresentou valor menor que M45 (Tabela 30) comportando-se de maneira 

similar a relação entre PaO2 e PAO2.  

A relação entre a diferença de PaCO2 e ETCO2 indica o índice de 

espaço morto alveolar (O’FLAHERTY et al., 1994). Em pacientes normais, essa 

diferença é de 2 a 3mmHg e tende ao aumento nas alterações da relação 

ventilação/perfusão (CARVALHO; SCHIETTINO, 1997). Nessa pesquisa, as 

médias da diferença entre PaCO2 e ETCO2 forma maiores que 3 mmHg em 

todos os momentos dos dois grupos (Tabela 31), sugerindo má qualidade na 

relação ventilação/perfusão. 

Ainda, pôde-se perceber que as médias do G100 permaneceram 

maiores que as do G60 em todos os momentos, sendo significativa em M60. 

Sabe-se que grandes diferenças entre PaCO2 e ETCO2 geralmente ocorrem 

como resultado da ausência de trocas gasosas, que sugerem a não perfusão 

pulmonar adequada, a não ventilação alveolar adequada ou ainda tempos 

anestésicos prolongados, os quais podem ocasionar alterações na troca 

gasosa (O’FLAHERTY et al., 1994). Ao avaliar os valores da pressão arterial 

média, observa-se que as médias do G100 foram superiores que as do G60 em 

todos os momentos, mesmo não havendo diferença estatística entre os grupos 



 

 

 

 

(Tabela 35), descartando a hipótese de que os maiores valores da diferença de 

PaCO2 e ETCO2 sejam em decorrência da perfusão pulmonar. O que explica o 

achado é a possível formação de atelectasias em decorrência da administração 

de maior FiO2 no G100. 

No G60, o M0 apresentou diferença entre PaCO2 e ETCO2 maior que no 

M60, sugerindo que no decorrer dos momentos a relação ventilação/perfusão 

foi mais efetiva. O resultado pode ser justificado por uma melhora na ventilação 

apresentada pelos animais do G60 no decorrer dos momentos, comprovada 

pela diminuição da PaCO2 (Tabela 14).  

Os valores de frequência cardíaca considerados fisiológicos para 

coelhos situam-se entre 198 e 330 bpm (CARPENTER, 2004). Tal parâmetro 

não diferiu entre os grupos ao longo do tempo nesse estudo, indicando, dessa 

maneira, que a utilização de diferentes frações inspiradas de oxigênio e a 

cardiomiopatia dilatada dos animais do ensaio não alteraram esse parâmetro.  

Esses achados foram similares aos encontrados por Borges (2008), o qual 

descreveu que, em cães normovolêmicos anestesiados com propofol e 

rocurônio, mantidos em ventilação controlada à pressão, o uso de diferentes 

FiO2 (1,0; 0,8; 0,6; 0,4; 0,21) mantém o ritmo cardíaco estável e dentro da faixa 

de normalidade. Nunes et al. (2008) também afirmaram que diferentes 

concentrações de oxigênio não interferem nos parâmetros cardiovasculares. 

Horr (2013) também não constatou alteração na frequência cardíaca em 

coelhos submetidos ao isofluorano ou ao sevofluorano sob diferentes FiO2.  

Ainda em relação a frequência cardíaca, com o decorrer do tempo, 

tendeu a diminuição nos dois grupos, provavelmente em decorrência do efeito 



 

 

 

 

depressor cardíaco dos anestésicos voláteis que acontece ao longo do tempo 

de anestesia (IMAI et al., 1999). Horr (2013) percebeu resultado semelhante. A 

pressão arterial é o principal determinante da perfusão dos órgãos (SUCKOW; 

DOUGLAS,1996) e segundo Johson-Delaney (1996), os valores normais de 

pressão sanguínea em roedores variam entre 90 e 130mmHg.  Nesse estudo 

todas as médias de PA foram menores que 80 mmHg. Imai et al. (1999) afirma 

que a pressão arterial de coelhos anestesiados é mais baixa, corroborando os 

resultados deste estudo. Horr (2013) em estudo com coelhos sob diferentes 

anestésicos e diferentes FiO2, também observaram valores de pressão arterial 

menores que 90 mmHg. Relativamente às pressões arteriais, a literatura 

consultada cita que o sevofluorano, em cães, provoca hipotensão arterial 

(OLIVA; FANTONI, 2009).  

  Outro fato que pode ser descrito é que houve diminuição das médias 

das pressões com o decorrer da anestesia (Tabelas 33, 34 e 35), isso ocorreu 

pela tendência que os anestésicos inalatórios tem de promover depressão após 

a indução e ao longo do tempo anestésico (IMAI et al., 1999). Horr (2013) 

também descreveu maiores médias de pressão arterial em M0 quando 

comparada aos demais momentos.  

Adicionalmente, em relação a PAM, foi constatada diferença estatística 

entre os grupos em M0, tal fato parece estar envolvido com o desvio padrão 

das médias tanto do G100 como do G60 que foram os maiores de todos os 

momentos, podendo ser a responsável pela diferença estatística observada. 

A pressão venosa central fornece informações referentes ao volume 

sanguíneo que chega ao coração (CORTOPASSE, 2002), sendo que os 



 

 

 

 

valores considerados fisiológicos são de -5 a 5 mmHg. Nesse estudo todos os 

valores situaram-se entre -5 e -2 mmHg, não sendo notadas diferenças 

referentes à utilização de distintas FiO2 em animais com cardiomiopatia 

dilatada. 

As alterações histopatológicas encontradas neste estudo foram 

enfisema, congestão e atelectasia e podem ter relação com a toxicidade do O2, 

visto que são semelhantes às descritas em 1897-1898 por J. Lorraine Smith, o 

qual caracterizou os achados histológicos agudos decorrentes da inalação de 

concentrações elevadas de O2, como atelectasia, congestão vascular, 

inflamação e edema alveolar. 

A atelectasia significa a não abertura dos alvéolos, ou sua incapacidade 

de permanecerem abertos (JONES et al., 2000). No período perioperatório 

pode ocorrer devido à alta taxa de reabsorção dos gases, decorrente do 

aumento da fração inspirada de oxigênio; por redução da relação 

ventilação/perfusão; por alteração do surfactante devido ao uso de agentes 

anestésicos; duração do ato cirúrgico e redução do volume corrente. Nesse 

estudo a porcentagem de animais que foram classificados com lesões 

atelectásicas acentuadas foi maior no G60 quando comparado ao G100 

sugerindo que maiores frações inspiradas de oxigênio proporcionaram poucas 

lesões atelectásicas acentuadas. Resultado diferente do esperado, já que a 

literatura cita como causa de atelectasia o fornecimento de concentrações altas 

de oxigênio (DUGGAN; KAVANAGH, 2007). Este achado inesperado deve ser 

melhor investigado em ocasião futura, uma vez que a metodologia proposta 

não permite explicar adequadamente o resultado. Entretanto é perfeitamente 



 

 

 

 

possível teorizar quanto a cardiomiopatia e sua interferência nas alterações da 

arquitetura alveolar, o que levaria a pensar que, nesta importante alteração 

clínica o melhor a fazer seria a administração de frações de oxigênio maiores, 

quando a atelectasia é fator de preocupação.  

No que concerne as alterações congestas, 100% dos animais do G100 

apresentaram lesões acentuadas (Tabela 42). Nos pulmões normais, a 

insuflação alveolar e a perfusão vascular estão associadas com um baixo 

estresse e não são lesivas. Duas barreiras separadas formam a barreira 

alvéolo-capilar, o endotélio microvascular e o epitélio alveolar. Quando ocorre a 

atelectasia, a insuflação e a desinsuflação alveolar podem ser heterogenias, 

resultando em estresse da via aérea, causando lesão epitelial (DUGGAN; 

KAVANAGH, 2007). Com a compressão dos vasos sanguíneos, a perfusão 

pode ser traumática e o fluxo poderá induzir a ruptura do endotélio 

microvascular, resultando em congestão, que com o passar do tempo 

propagam a lesão pulmonar (JOHNSTON; CARVALHO, 2008).  

Ainda referente à congestão, considerável porcentagem dos animais 

pertencentes ao G60 também apresentou lesões congestas pulmonares 

acentuadas (Tabela 42). Esse efeito pode ser atribuído a depressão da função 

sistólica, consequência da cardiomiopatia dilatada.  A diminuição do débito 

cardíaco, causada pela hipossistolia, aumenta a pressão diastólica final, 

responsável pelos sintomas congestivos: a esquerda com elevação da pressão 

venocapilar pulmonar, produzindo congestão pulmonar (ALBANESI F°, 1998). 

Enfisema ocorre quando certas áreas do pulmão estão indevidamente 

distendidas com ar, portanto, essas áreas ficam distorcidas, de modo que se 



 

 

 

 

projetam um pouco além do tecido circunjacente (JONES et al., 2000). Nesse 

estudo, a maior porcentagem de coelhos que apresentou lesões enfisematosas 

consideradas graves pertence ao G100 (Tabela 40). As lesões encontradas 

podem ser atribuídas à atelectasia, pois, como descrito por Duggan; Kavanagh, 

(2007), a insuflação e desinsuflação alveolar heterogêneas, consequência da 

atelectasia, geram estresse da via aérea, ocasionando lesões epiteliais que 

resultam em regiões enfisematosas.  

 

 

 

7. Conclusões 

 

Com base nos resultados obtidos com a metodologia proposta, foi 

possível concluir que: 

- Ambas as frações inspiradas de oxigênio testadas aumentam a 

pressão parcial arterial do gás, em coelhos com cardiomiopatia dilatada. 

- As frações inspiradas de oxigênio de 1,0 e 0,6 não interferem nas 

variáveis cardiovasculares, nas condições experimentais propostas. 

- A administração de oxigênio a 100% determina lesões pulmonares 

congestas e enfisematosas mais graves e lesões atelectásicas menos 

acentuadas, em coelhos induzidos à cardiomiopatia dilatada. 
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8. Apendice 

Animal 1 – FiO2 100% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 146,4 152,1 145,4 147,4 146 
Na+ arterial 149,8 146,9 143 146,1 147,7 
K+ venoso 3,82 2,97 3,55 3,16 3,13 
K+ arterial 3,24 4,73 4 3,28 3,14 

Ca+ venoso 1,246 0,756 1,376 1,128 1,309 
Ca+ arterial 0,846 0,916 1,596 1,224 0,958 
Cl- venoso 105,9 110,6 103,6 106,9 105,9 
Cl- arterial 108,8 107,5  105,3 107 
pH venoso 7,292 7,323 7,343 7,375 7,382 
pH arterial 7,302 7,336 7,358 7,406 7,406 

PvO2 84,4 80,2 75,9 69,6 62,3 
PaO2 350,3 304,5 371,3 373,8 406,3 

PvCO2 51,3 44,9 50,1 42,5 42,3 
PaCO2 44,9 42,7 47,5 38,7 38 
SvO2 93,8 93,4 93,4 92,6 90,2 
SaO2 99,9 99,8 99,9 99,9 100 

HCO3
- venoso 23,9 22,5 26,4 24,1 24,4 

HCO3
- arterial 21,4 22 25,9 23,6 23,2 

BE venoso -2,81 -3,2 0,2 -0,9 -0,6 
BE arterial -4,6 -3,3 0,2 -0,6 -0,9 

ETCO2 32 29 29 29 30 
FR 41 46 47 45 44 



 

 

 

 

Ti 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 
Te 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 627,9 630,1 625,3 634,1 634,8 

P(A-a)O2 277,6 325,6 254 260,3 228,5 
RI 0,7925 1,0693 0,684 0,6964 0,5624 

PaO2/PAO2 0,5579 0,4832 0,5938 0,5895 0,64 
PaO2/FiO2 350,3 304,5 371,3 373,8 406,3 

PaCO2-ETCO2 12,9 13,7 18,5 9,7 8 
FC 293 292 288 282 280 

PAS 77 67 78 73 63 
PAD 64 63 62 55 48 
PAM 71 65 70 64 55 
PVC -3 -4 -4 -3 0 
FP 290 289 284 282 278 
T°C 38,2 38,2 37,9 37,6 37,6 

 

 

Animal 2 – FiO2 100% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 148 148,6 146 146,3 145,7 
Na+ arterial 141,9 147,3 137,9 144,6 146 
K+ venoso 3,32 3,27 3,29 3,13 3,26 
K+ arterial 6,62 6,05 10,63 4,16 3,3 

Ca+ venoso 1,382 1,247 1,504 1,395 1,429 
Ca+ arterial 1,523 0,954 1,228 1,383 1,335 
Cl- venoso 108,1 109,1 107,6 108 106,9 
Cl- arterial 107,1 113,3 106,4 107,5 107,5 
pH venoso 7,127 7,172 7,26 7,288 7,325 
pH arterial 7,163 7,202 7,265 7,314 7,341 

PvO2 77,7 67,3 68,7 62,1 61,9 
PaO2 330,5 279,5 328,7 339,5 339,5 

PvCO2 51,3 52,7 47,5 45,6 45,2 
PaCO2 43,6 41 45,6 44,7 42 
SvO2 86,6 83,6 88,5 86,5 89,2 
SaO2 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 

HCO3
- venoso 16,3 18,6 21,3 21,8 22,9 

HCO3
- arterial 15,1 15,5 20,1 22 22 

BE venoso -12,6 -9,8 -5,7 -4 -3 
BE arterial -12,8 -11,6 -6,6 -4 -3,4 

ETCO2 38 32 31 32 31 
FR 51 66 50 49 57 
Ti 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5 
Te 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 



 

 

 

 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 629,2 631,8 627,2 628,1 630,8 

P(A-a)O2 298,7 352,3 298,5 288,6 291,3 
RI 0,9038 0,7934 0,9081 0,8501 0,858 

PaO2/PAO2 0,5253 0,4424 0,5241 0,5405 0,5382 
PaO2/FiO2 330,5 279,5 328,7 339,5 339,5 

PaCO2-ETCO2 5,6 9 14,6 12,7 11 
FC 250 253 236 226 216 

PAS 54 50 56 65 51 
PAD 40 40 50 51 40 
PAM 48 45 53 58 44 
PVC -5 -5 -5 -4 -4 
FP 248 250 241 233 221 
T°C 38,1 38,1 37,9 37,7 37,5 

 

 

 

Animal 3 – FiO2 100% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 146,6 145,6 147,2 148,7 144,6 
Na+ arterial 144,1 146,1 147,9 145,5 143,2 
K+ venoso 2,97 2,85 2,73 2,72 3,03 
K+ arterial 3,17 2,95 2,95 3,14 3,5 

Ca+ venoso 1,046 1,111 1,018 0,782 1,177 
Ca+ arterial 1,12 1,022 0,759 0,986 1,152 
Cl- venoso 107,3 109,1 111 112 109 
Cl- arterial 107 108,4 109,7 108,3 106,2 
pH venoso 7,259 7,295 7,309 7,313 7,31 
pH arterial 7,265 7,313 7,337 7,333 7,331 

PvO2 55,9 56,1 59 61,2 53 
PaO2 181,7 125,6 181,9 185 165,1 

PvCO2 48,6 41,4 38,6 38,6 40,6 
PaCO2 50,7 39 36,9 38,3 41,4 
SvO2 81,6 83 85,6 86,9 85 
SaO2 90,4 98,2 99,5 99,5 99,3 

HCO3
- venoso 22,1 19,5 18,9 19 19,9 

HCO3
- arterial 22,3 19,2 19,2 19,8 21,2 

BE venoso -5,2 -6,4 -6,6 -6,4 -5,8 
BE arterial -4,9 -6,2 -5,7 -5,3 -4,3 

ETCO2 29 29 30 31 29 
FR 62 56 53 55 50 
Ti 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 
Te 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 



 

 

 

 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 622,1 633,8 635,9 634,5 631,4 

P(A-a)O2 440,4 508,2 454 449,5 466,3 
RI 2,4238 0,2471 2,4959 2,4297 2,8243 

PaO2/PAO2 0,2921 0,1982 0,286 0,2853 0,2615 
PaO2/FiO2 181,7 125,6 181,9 185 165,1 

PaCO2-ETCO2 21,7 10 6,9 7,3 12,4 
FC 232 216 235 232 222 

PAS 78 66 76 66 49 
PAD 70 49 55 43 27 
PAM 74 56 65 66 33 
PVC -3 -6 -5 -6 -6 
FP 231 218 237 232 225 
T°C 37,5 37,6 37,6 37,6 37,6 

 

 

 

Animal 4 – FiO2 100% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 145,4 145,3 144,6 145,1 144,5 
Na+ arterial 144,5 145 146,6 144,5 144 
K+ venoso 2,99 3,2 3,37 3,17 3,49 
K+ arterial 5,53 2,96 3,45 2,87 3,58 

Ca+ venoso 1,239 1,204 1,334 1,228 1,379 
Ca+ arterial 1,39 1,289 1,04 1,137 1,224 
Cl- venoso 106,5 104,7 102,7 104,6 103,4 
Cl- arterial 107,8 104,7 104,6 103,4 105,2 
pH venoso 7,287 7,327 7,308 7,322 7,306 
pH arterial 7,277 7,368 7,336 7,367 7,338 

PvO2 69,1 55 57 54 51,1 
PaO2 340,3 322,8 297,1 372,8 359 

PvCO2 47,9 32,8 40,6 37,4 56,5 
PaCO2 47,9 32,8 39,6 37,4 45,5 
SvO2 89,9 84,5 84,9 83,3 80,4 
SaO2 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

HCO3
- venoso 21,9 23,5 26,6 25,6 27,4 

HCO3
- arterial 21,7 18,5 21,1 20,9 23,7 

BE venoso -4,7 -2,6 -0,5 -1 0,1 
BE arterial -5,1 -5,7 -4,2 -3,6 -2,1 

ETCO2 27 30 31 32 32 
FR 67 81 81 69 70 
Ti 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
Te 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 



 

 

 

 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 624,9 640 633,2 635,4 627,3 

P(A-a)O2 284,6 317,2 336,1 262,2 268,3 
RI 0,8363 0,9827 1,1313 0,7044 0,7473 

PaO2/PAO2 0,5446 0,5044 0,4692 0,5867 0,5723 
PaO2/FiO2 340,3 322,8 297,1 372,8 359 

PaCO2-ETCO2 20,9 2,8 8,6 5,4 13,5 
FC 248 263 245 248 240 

PAS 87 76 59 43 34 
PAD 75 64 48 34 25 
PAM 81 69 52 39 30 
PVC -6 -8 -5 -8 -8 
FP 248 254 247 247 248 
T°C 37,6 37,4 37,6 37,6 37,6 

 

 

 

Animal 5 – FiO2 100% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 147,7 145,9 146,4 146,5 144,4 
Na+ arterial 144,9 144 147,7 144,9 143,4 
K+ venoso 3,32 3 2,7 2,8 3,05 
K+ arterial 3,11 3,22 2,62 2,96 3,02 

Ca+ venoso 1,116 1,161 1,131 0,982 1,198 
Ca+ arterial 1,263 1,118 0,832 1,035 1,24 
Cl- venoso 107,9 103,7 106,5 108,2 105,3 
Cl- arterial 103,8 104,6 108,2 105,3 105,5 
pH venoso 7,255 7,283 7,295 7,323 7,316 
pH arterial 7,268 7,296 7,336 7,353 7,321 

PvO2 76,4 63,2 54,9 58 55,7 
PaO2 375,1 342,3 338,3 411,7 350,7 

PvCO2 42,8 47,7 46,7 41,5 46,1 
PaCO2 44,8 43,7 38,7 38,4 42,5 
SvO2 91,9 89,3 85,3 87,8 86,9 
SaO2 99,9 99,9 99,9 100 99,9 

HCO3
- venoso 18,6 22,3 22,4 21,2 23,2 

HCO3
- arterial 20 21,1 20,4 21 21,7 

BE venoso -8,3 -4,9 -4,6 -4,8 -3,5 
BE arterial -6,8 -5 -5,2 -4,3 -4,6 

ETCO2 30 27 26 28 30 
FR 62 71 65 53 58 
Ti 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 
Te 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 



 

 

 

 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 628 629,1 634,1 634,4 630,3 

P(A-a)O2 252,9 286,8 295,8 222,7 279,6 
RI 0,6742 0,8379 0,8744 0,5409 0,7973 

PaO2/PAO2 0,5973 0,5441 0,5335 0,6489 0,5564 
PaO2/FiO2 375,1 342,3 338,3 411,7 350,7 

PaCO2-ETCO2 14,8 16,7 12,7 10,4 12,5 
FC 246 233 229 241 233 

PAS 75 77 66 66 70 
PAD 70 70 60 60 62 
PAM 72 73 63 63 66 
PVC 2 2 1 2 4 
FP 245 256 258 240 248 
T°C 37 36,2 36,1 36,4 36,1 

 

 

 

Animal 6 – FiO2 100% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 146,1 147,9 148,3 147,4 148,2 
Na+ arterial 141,8 149,4 146,4 146,5 148,9 
K+ venoso 2,91 2,46 2,51 2,79 2,7 
K+ arterial 3,01 2,61 2,96 3,14 2,72 

Ca+ venoso 1,399 1,202 1,213 1,422 1,343 
Ca+ arterial 1,198 0,933 1,462 1,536 1,23 
Cl- venoso 107,9 110,9 108,5 107 108,6 
Cl- arterial 111,7 109,8 107,1 105,9 108,3 
pH venoso 7,335 7,378 7,36 7,338 7,326 
pH arterial 7,36 7,406 7,378 7,361 7,347 

PvO2 101,7 103 84,2 84,3 74,1 
PaO2 384,4 388 416,6 428,1 412 

PvCO2 42,9 35,5 42,1 46,1 47,3 
PaCO2 40,6 33,9 41,3 44 44,6 
SvO2 96,6 97,2 94,8 94,5 91,8 
SaO2 99,9 100 100 100 100 

HCO3
- venoso 22 20,1 22,9 23,8 23,8 

HCO3
- arterial 22 20,5 23,4 24 23,6 

BE venoso -3,2 -3,7 -1,9 -1,7 -2 
BE arterial -2,6 -2,8 -1,1 -1 -1,7 

ETCO2 27 28 30 32 34 
FR 70 42 40 45 43 
Ti 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 
Te 0,4 0,8 0,8 0,9 0,9 



 

 

 

 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 632,2 638,9 631,5 628,8 628,2 

P(A-a)O2 247,8 250,9 214,9 200,7 216,2 
RI 0,6446 0,6466 0,5158 0,4688 0,5247 

PaO2/PAO2 0,608 0,6073 0,6597 0,6808 0,6558 
PaO2/FiO2 384,4 388 416,6 428,1 412 

PaCO2-ETCO2 13,6 5,9 11,3 12 10,6 
FC 290 268 264 258 243 

PAS 98 76 72 61 48 
PAD 83 59 56 49 36 
PAM 94 68 66 55 41 
PVC -1 0 -1 -2 -2 
FP 287 269 260 256 243 
T°C 38,6 38,4 38,4 38,4 38,4 

 

 

 

Animal 7 – FiO2 100% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 146,1 149,5 147,2 146,4 146 
Na+ arterial 140 142,3 143,1 142,9 143 
K+ venoso 3,01 3,09 2,99 2,71 2,8 
K+ arterial 3,4 3,45 2,98 3,01 3,14 

Ca+ venoso 1,213 1,233 1,198 1,187 1,255 
Ca+ arterial 1,339 1,287 1,134 1,2 1,287 
Cl- venoso      
Cl- arterial      
pH venoso 7,299 7,3 7,32 7,33 7,336 
pH arterial 7,31 7,34 7,32 7,38 7,38 

PvO2 97,5 89,9 92,1 92,9 87,5 
PaO2 387 371 354,4 325,9 327,7 

PvCO2 45,6 43,6 40,9 41 42,3 
PaCO2 40,4 38,9 41,1 43,2 42 
SvO2 94,9 93 94,3 90,7 89,1 
SaO2 99,9 99,8 99,9 99,9 100 

HCO3
- venoso 21,8 21,6 20,4 19,8 19,5 

HCO3
- arterial 21 21,4 20,1 19,9 19,5 

BE venoso -4 -4,1 -4,6 -4,6 -4,8 
BE arterial -3,1 -3,6 -3,7 -3,9 -4 

ETCO2 33 30 31 29 30 
FR 61 62 64 70 68 
Ti 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 
Te 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 



 

 

 

 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 632,4 633,9 631,7 629,6 630,8 

P(A-a)O2 245,4 262,9 286,3 303,7 303,1 
RI 0,6341 0,7086 0,8289 0,9319 0,9249 

PaO2/PAO2 0,6119 0,5853 0,5468 0,5176 0,5195 
PaO2/FiO2 387 371 345,4 325,9 327,7 

PaCO2-ETCO2 7,4 8,9 10,1 14,2 12 
FC 279 284 286 270 256 

PAS 78 65 59 53 49 
PAD 66 60 49 43 37 
PAM 72 63 54 48 43 
PVC -1 -3 -3 -2 -3 
FP 270 281 283 271 266 
T°C 38,7 38,7 38,7 38,5 38 

 

 

 

Animal 1 – FiO2 60% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 146,7 144,9 144,8 147,2 144,9 
Na+ arterial 146,4 145,4 144,8 147,2 145,5 
K+ venoso 2,63 2,96 2,95 2,61 2,95 
K+ arterial 3,2 2,94 2,98 2,86 3,12 

Ca+ venoso 0,939 1,503 1,397 1,161 1,428 
Ca+ arterial 1,271 1,303 1,346 1,089 1,2 
Cl- venoso 112,8 105,7 106,2 110,1 106,6 
Cl- arterial 105,5 107 106,1 108,8 107,5 
pH venoso 7,354 7,34 7,362 7,329 7,306 
pH arterial 7,356 7,374 7,364 7,352 7,329 

PvO2 51,2 55,2 76,9 62,9 68,3 
PaO2 193,2 188,1 172,4 190,2 194,3 

PvCO2 38,6 44,8 44,2 43,7 51,4 
PaCO2 40,6 40,4 43,1 42,7 46,5 
SvO2 82,6 84,4 94 88,8 90,1 
SaO2 99,6 99,6 99,4 99,6 99,6 

HCO3
- venoso 20,9 23,4 24,3 22,4 24,4 

HCO3
- arterial 22,2 22,9 23,8 23 23,8 

BE venoso -4,2 -2 -0,8 -3,2 -2 
BE arterial -3 -1,9 -1,3 -2,3 -1,9 

ETCO2 36 36 37 37 38 
FR 26 28 32 28 32 
Ti 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 
Te 0,8 0,9 0,8 1,1 1,2 



 

 

 

 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 363,08 363,28 360,58 360,98 375,18 

P(A-a)O2 169,88 175,18 188,18 170,78 180,88 
RI 0,8793 0,9313 1,0915 0,8979 0,9309 

PaO2/PAO2 0,5321 0,5178 0,4781 0,5269 0,5179 
PaO2/FiO2 322 313,5 287,33 317 323,83 

PaCO2-ETCO2 4,6 4,4 6,1 5,7 8,5 
FC 200 203 205 201 179 

PAS 49 48 52 52 44 
PAD 32 29 31 28 24 
PAM 39 37 40 38 32 
PVC -2 -2 -2 -1 -2 
FP 226 205 198 200 184 
T°C 37,4 37,8 37,7 37,5 37,6 

 

 

 

Animal 2 – FiO2 60% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 153,3 151,9 147,9 154,2 150,9 
Na+ arterial 150,3 156,2 153,9 151,2 153,8 
K+ venoso 2,66 2,72 2,77 2,23 2,38 
K+ arterial 3,34 2,46 2,62 2,9 2,38 

Ca+ venoso 0,863 1,004 1,263 0,732 1,003 
Ca+ arterial 1,005 0,707 0,785 0,872 0,747 
Cl- venoso 111,3 108,9 106,2 111,3 108,6 
Cl- arterial 107,7 102,1 109,7 108,4 109,8 
pH venoso 7,384 7,409 7,414 7,403 7,378 
pH arterial 7,411 7,44 7,436 7,42 7,404 

PvO2 73,2 64,2 65,1 56,9 54 
PaO2 254,1 247,9 251,5 239,2 267,6 

PvCO2 38,7 39,7 40,7 37,2 42 
PaCO2 40,3 34,1 37,5 38,6 38,5 
SvO2 93,4 92,1 93,1 90,6 88,5 
SaO2 99,8 99,8 99,9 99,8 99,9 

HCO3
- venoso 22,4 24,5 25,5 22,9 24,4 

HCO3
- arterial 24,9 22,6 24,7 24,7 23,8 

BE venoso -2 0 08, -1,8 -1,1 
BE arterial 0,6 -0,7 0,7 0 -1,1 

ETCO2 35 27 29 29 29 
FR 38 49 45 40 38 
Ti 0,7 0,5 0,6 0,8 0,7 
Te 0,9 0,6 0,8 1,1 1,3 



 

 

 

 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 363,38 369,58 366,18 365,08 365,18 

P(A-a)O2 109,28 121,68 114,68 125,88 97,58 
RI 0,4301 0,4908 0,456 0,5262 0,3646 

PaO2/PAO2 0,6993 0,6708 0,6868 0,6552 0,7328 
PaO2/FiO2 423,5 413,17 419,17 398,67 446 

PaCO2-ETCO2 5,3 7,1 8,5 9,6 9,5 
FC 236 238 191 187 176 

PAS 86 89 59 53 48 
PAD 62 65 50 45 36 
PAM 74 76 54 49 41 
PVC -5 -7 -5 -4 -5 
FP 235 238 200 189 175 
T°C 37,8 37,2 36,7 36 36 

 

 

 

Animal 3 – FiO2 60% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 148,3 142,8 143 142,3 143,2 
Na+ arterial 143 143 142,1 141,5 147,5 
K+ venoso 2,67 2,58 2,48 2,43 2,44 
K+ arterial 4,02 2,85 2,65 2,98 2,7 

Ca+ venoso 0,586 0,827 0,842 0,929 0,872 
Ca+ arterial 0,84 0,857 0,945 0,837 0,499 
Cl- venoso 105,9 101,1 102,6 102,4 102,9 
Cl- arterial 102,7 102,2 101,2 100,8 107,2 
pH venoso 7,29 7,337 7,349 7,377 7,386 
pH arterial 7,279 7,353 7,361 7,404 7,443 

PvO2 69,8 48,9 49,4 38,4 44,5 
PaO2 137,2 152,9 157,6 110,3 127,6 

PvCO2 41,5 42,2 39,6 37,2 36,9 
PaCO2 43,5 37,3 37,8 35,8 28 
SvO2 90,5 81,9 83,9 75,2 82,8 
SaO2 98,5 99,2 99,3 98,5 99,1 

HCO3
- venoso 19,4 22,2 21,5 21,7 22 

HCO3
- arterial 19,9 20,3 21,1 22,2 19 

BE venoso -6,5 -3,4 -4 -3,5 -3,1 
BE arterial -6,3 -4,9 -4,2 -2,6 -5 

ETCO2 25 27 27 25 23 
FR 38 36 36 43 33 
Ti 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 
Te 1 1 1 0,8 1 



 

 

 

 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 360,18 366,38 365,88 367,88 375,68 

P(A-a)O2 222,98 213,48 108,28 257,58 248,08 
RI 1,6252 1,3962 0,687 2,3353 1,9442 

PaO2/PAO2 0,3809 0,4173 0,4307 0,2928 0,3396 
PaO2/FiO2 228,67 254,83 262,67 183,83 212,67 

PaCO2-ETCO2 18,5 10,3 10,8 10,8 5 
FC 232 217 210 200 192 

PAS 61 58 51 50 51 
PAD 41 47 44 42 35 
PAM 51 35 36 35 44 
PVC -3 -4 -5 -6 -4 
FP 230 209 210 204 196 
T°C 37,3 36,6 36,1 35,5 35,5 

 

 

 

Animal 4 – FiO2 60% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 144 146 103,5 147,5 143,9 
Na+ arterial 144,8 142,7 145,7 142,9 141 
K+ venoso 3 3,07 3,16 2,58 2,69 
K+ arterial 4,24 3,07 3,16 3,39 2,65 

Ca+ venoso 1,321 1,033 1,528 0,919 1,253 
Ca+ arterial 0,925 1,276 0,994 1,246 0,896 
Cl- venoso 103,5  103,5 110,7 107,2 
Cl- arterial 109,6  108,1   
pH venoso 7,373 7,417 7,388 7,399 7,4 
pH arterial 7,422 7,465 7,441 7,426 7,497 

PvO2 51,6 53,5 53,4 52 47,7 
PaO2 188,5 247,7 237 227,6 208,1 

PvCO2 45,1 38,1 39,3 32,5 35 
PaCO2 34,3 32,7 31,4 32,1 29,6 
SvO2 83,9 87,3 86,9 86 85 
SaO2 99,6 99,9 99,8 99,8 99,8 

HCO3
- venoso 25,5 23,9 23,3 19,6 21,4 

HCO3
- arterial 21,7 22,9 20,9 20,6 18,8 

BE venoso 0,2 -0,2 -1,4 -4,1 -3 
BE arterial -1,7 0,2 -2,1 -2,7 -2,9 

ETCO2 33 28 29 29 28 
FR 46 44 48 42 46 
Ti 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 
Te 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 



 

 

 

 

SpO2 100 100 99 100 100 
PAO2 369,38 370,68 372,28 371,58 379,08 

P(A-a)O2 180,88 122,98 135,28 143,91 170,98 
RI 0,9596 0,4965 0,5708 0,6323 0,8216 

PaO2/PAO2 0,5103 0,6682 0,6366 0,6126 0,549 
PaO2/FiO2 314,17 412,83 395 379,33 346,83 

PaCO2-ETCO2 1,3 4,7 2,4 3,1 1,6 
FC 283 276 280 275 271 

PAS 54 59 53 61 57 
PAD 48 50 48 56 53 
PAM 52 54 51 59 55 
PVC -6 -5 -7 -5 -5 
FP 283 278 256 258 260 
T°C 37,6 37,4 37,2 37 36 

 

 

 

Animal 5 – FiO2 60% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 149,5 147,4 151,2 147 147,6 
Na+ arterial 148 148,3 144,7 146,2 147,1 
K+ venoso 2,71 2,97 2,73 3,04 2,97 
K+ arterial 2,96 3,04 3,14 3,15 3,04 

Ca+ venoso 1,051 1,26 0,934 1,282 1,205 
Ca+ arterial 1,206 1,039 1,514 1,346 1,252 
Cl- venoso 110,1 108,2 110,9 107 108,2 
Cl- arterial 107,5 107,9 106 106,8 108,1 
pH venoso 7,233 7,249 7,269 7,25 7,271 
pH arterial 7,237 7,274 7,291 7,319 7,306 

PvO2 59,5 55,8 54,4 60,4 55 
PaO2 221,8 241,1 241,2 218,3 220,8 

PvCO2 47,4 53,3 49,6 55,8 50,4 
PaCO2 49 47,4 47,4 46,3 40,3 
SvO2 80,5 78,2 78,1 82,1 79,1 
SaO2 99,5 99,7 99,7 99,6 99,7 

HCO3
- venoso 19,2 22,4 21,8 23,5 22,3 

HCO3
- arterial 20,1 21,1 21,9 21,7 20,6 

BE venoso -7,8 -4,9 -4,9 -4 -4,5 
BE arterial -7 -5,3 -4,3 -4,3 -5 

ETCO2 26 26 30 34 32 
FR 42 49 43 43 45 
Ti 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
Te 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 



 

 

 

 

SpO2 99 100 100 100 100 
PAO2 354,68 356,28 356,28 375,38 363,38 

P(A-a)O2 132,88 115,18 115,08 139,08 142,58 
RI 0,5991 0,4777 0,4771 0,637’ 0,6457 

PaO2/PAO2 0,6253 0,6767 0,6603 0,6108 0,6076 
PaO2/FiO2 369,67 401,83 402 363,83 368 

PaCO2-ETCO2 23 21,4 17,4 12,3 8,3 
FC 283 276 280 275 271 

PAS 77 56 51 42 42 
PAD 66 44 41 39 32 
PAM 73 50 46 40 38 
PVC -5 -3 -6 -6 -7 
FP 280 280 282 278 268 
T°C 38,4 38,6 38,6 38,6 38,5 

 

 

 

Animal 6 – FiO2 60% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 146,2 147 143,4 146,8 145,1 
Na+ arterial 141,2 143,1 141,6 144,8 143,6 
K+ venoso 2,74 2,33 2,8 2,36 2,54 
K+ arterial 3,8 2,88 3,13 2,63 2,87 

Ca+ venoso 0,929 0,954 1,264 0,943 1,13 
Ca+ arterial 1,379 1,177 1,33 1,043 1,183 
Cl- venoso 104,4 107 101,7 106,7 105,3 
Cl- arterial 100,1 101,9 101 104,1 102,9 
pH venoso 7,302 7,318 7,327 7,338 7,356 
pH arterial 7,306 7,328 7,33 7,361 7,376 

PvO2 72,3 79,8 61,7 59 59,8 
PaO2 192,9 220,9 214,4 212,8 234,6 

PvCO2 47,3 43,2 49 42,4 41,3 
PaCO2 49,7 43,4 47,1 41 39,8 
SvO2 90,2 93 89,8 85,9 87,1 
SaO2 99,5 99,7 99,7 99,7 99,8 

HCO3
- venoso 22,5 21,3 24,7 22 22,3 

HCO3
- arterial 23,8 23,3 23,9 22,4 22,5 

BE venoso -3,4 -4,1 -1,1 -3,3 -2,6 
BE arterial -2,2 -2,3 -1,8 -2,5 -2 

ETCO2 39 36 38 38 36 
FR 44 42 47 50 49 
Ti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Te 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 



 

 

 

 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 353,98 360,28 356,58 362,68 363,88 

P(A-a)O2 161,08 139,38 142,18 149,88 120,28 
RI 0,835 0,631 06631 0,7043 0,5127 

PaO2/PAO2 0,5449 0,6131 0,6013 0,5867 0,6447 
PaO2/FiO2 321,5 368,17 357,33 354,67 391 

PaCO2-ETCO2 10,7 7,4 9,1 3 5,8 
FC 212 198 195 199 200 

PAS 67 57 58 53 49 
PAD 40 35 35 31 28 
PAM 52 44 43 40 37 
PVC -4 -5 -5 -6 -6 
FP 208 194 195 200 200 
T°C 38,6 38,4 38,4 38,2 38,2 

 

 

 

Animal 7 – FiO2 60% 

 M0 M15 M30 M45 M60 
Na+ venoso 145,1 139,5 145,3 146,4 146,5 
Na+ arterial 140,5 143,3 143,4 143,9 143,7 
K+ venoso 3,3 3,21 3 2,94 2,89 
K+ arterial 3,56 3,55 3,4 3,21 3,23 

Ca+ venoso 0,999 1,033 1,102 1,147 1,155 
Ca+ arterial 1,379 1,322 1,234 1,2 1,277 
Cl- venoso      
Cl- arterial      
pH venoso 7,399 7,35 7,341 7,331 7,2 
pH arterial 7,33 7,37 7,36 7,401 7,4 

PvO2 87 87,9 90,1 92,9 90 
PaO2 198 198,8 201,4 204,5 234,1 

PvCO2 45,6 44 43,2 42,8 42,3 
PaCO2 46 45,2 44,9 43,9 43 
SvO2 90,1 87,3 88,9 85,3 85,9 
SaO2 99,9 99,8 99,5 99,6 99,3 

HCO3
- venoso 21 19,5 20,9 21,7 22,3 

HCO3
- arterial 22,4 22,3 20,9 21,5 21,9 

BE venoso -6 -6,8 -5,5 -5,1 -4,8 
BE arterial -5,4 -5,6 -3,7 -3,9 -4,1 

ETCO2 32 34 30 29 30 
FR 66 65 68 70 68 
Ti 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 
Te 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 



 

 

 

 

SpO2 100 100 100 100 100 
PAO2 357,68 358,48 358,78 359,78 360,68 

P(A-a)O2 159,68 159,58 157,38 155,28 126,58 
RI 0,8065 0,8023 0,7814 0,7593 0,5407 

PaO2/PAO2 0,5536 0,5548 0,5613 0,5684 0,649 
PaO2/FiO2 330 331,5 335,67 340,83 390,17 

PaCO2-ETCO2 14 11,2 14,9 14,9 13 
FC 279 280 267 271 268 

PAS 74 66 60 56 56 
PAD 68 60 49 41 39 
PAM 71 63 54 49 44 
PVC -2 -3 -4 -3 -2 
FP 281 283 280 266 271 
T°C 38,9 38,5 37,9 37,9 37,5 

 

 


