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AVALIAÇÃO DA SEDAÇÃO E DOS EFEITOS CARDIOVASCULARES DE 
DUAS DOSES DE DETOMIDINA EM MUARES 

 

 

RESUMO – A detomidina é  um dos fármacos mais utilizados para a sedação de 

muares, porém não há dose estabelecida para esta espécie sendo indicado 

utilizar uma dose 50% maior que a indicada para equinos. Assim, o objetivo deste 

estudo foi avaliar a eficácia e os efeitos cardiovasculares da detomidina em 

muares comparando duas doses diferentes, a utilizada em equinos ( G1 - 0,02 

mg/kg) e a dose 50% maior (G2 – 0,03 mg/kg). Para isso, foram utiizados 6 

muares (2 machos e 4 fêmeas), adultos (339±27 kg), os animais receberam as 

duas doses com espaçamento mínimo de 7 dias, formando assim dois grupos 

experimentais com 6 animais cada. Antes da aplicação (M0) da detomidina pela 

via intravenosa e 5, 15, 30, 45 e 60 minutos após a aplicação (M5; M15; M30; 

M45; M60, respectivamente) foram avaliados frequência cardíaca, frequência 

respiratória, motilidade intestinal, altura da cabeça, além dos parâmetros 

ecocardiográficos: diâmetro interno do ventrículo esquerdo ao final da sístole e 

da diástole, fração de encurtamento, fração de ejeção, volume do ventrículo 

esquerdo ao final da sístole e da diástole, volume sistólico e débito cardíaco. A 

altura da cabeça do G2 permaneceu significativamente menor até o M60 quando 

comparado ao M0 do mesmo grupo, já do G1 ficou significativamente menor até 

o M45 quando comparado ao basal. O débito cardíaco do G1 foi 

significativamente menor nos M5, M15, M30 quando comparado ao M0 doG1, já 

do G2 permaneceu significativamente menor, quando compardo ao M0 do G2, 

do M5 ao M45. Concluiu-se que os muares que receberam dose 50% maior de 

detomidina permaneceram sedados por um período maior, porém os efeitos 

cardiovasculares também foram mais prolongados.  

 

Palavras-chave: Agonista α2-adrenérgico, débito cardíaco, ecocardiografia, 

motilidade intestinal, volume sistólico. 
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EVALUATION OF SEDATION AND CARDIOVASCULAR EFFECTS OF TWO 
DOSES OF DETOMIDINE IN MULES 

 

 

 ABSTRACT – Detomidine is the drugs most used for sedation of mules, 

but there is no established dose for this species being indicated to use a dose 

50% greater than indicated for horses. Thus, the objective of this study was to 

evaluate the efficacy and cardiovascular effects of detomidine in mules 

comparing two different doses, the used in horses (G1 - 0.02 mg / kg) and the 

50% higher dose (G2 - 0.03 mg / kg). For this, 6 muares (2 males and 4 females), 

adults (339 ± 27 kg) were used, the animals received the two doses with a 

minimum spacing of 7 days, thus forming two experimental groups with 6 animals 

each. Before the application (M0) of detomidine intravenously and 5, 15, 30, 45 

and 60 minutes after the application (M5, M15, M30, M45, M60, M60, 

respectively) were evaluated heart rate, respiratory rate, intestinal motility, height 

of the head, in addition to the echocardiographic parameters: internal left 

ventricular diameter at the end of systole and diastole, fraction of shortening, 

ejection fraction, left ventricular volume at the end of systole and diastole, systolic 

volume and cardiac output. The head height of G2 remained significantly lower 

until M60, whereas G1 was significantly lower up to M45, cardiac output of G1 

was significantly lower in M5, M15, M30, whereas G2 remained smaller than M5 

at M45. Concluding that mules receiving a 50% higher dose of detomidine 

remained sedated for a longer period, but the cardiovascular effects were also 

longer.  

 

Keywords: Cardiac output, α2-agonist, echocardiography, intestinal motility, 

systolic volume. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

Muares são animais híbridos, originários de duas espécies diferentes, 

Equus caballus e Equus asinus. São estéreis em virtude do número ímpar de 

cromossomos (63 cromossomos). Apesar de serem utilizados há muitos anos, é 

uma espécie pouco estudada e com escassos trabalhos sobre a metabolização 

de fármacos (MATTHEWS; TAYLOR; HARTSFIELD, 1997).  

 Uma das características dos muares é que eles são mais estóicos que os 

cavalos, de difícil manipulação, e ficam agitados em procedimentos pouco 

invasivos, sendo necessária a sedação desses animais. Os fármacos mais 

utilizados para tal são os agonistas α2-adrenérgicos, como xilazina, detomidina 

e romifidina. As doses desses fármacos utilizada em equinos, na maioria das 

vezes, são insuficientes ou proporcionam efeito sedativo inferior ao esperado, 

sendo necessário incrementá-las (MENEZES et al., 2013). 

 Contudo, os fármacos agonistas α2-adrenérgicos causam efeitos 

deletérios significativos no sistema cardiovascular dos equinos, como 

vasoconstrição e hipertensão, seguido de bradicardia, bloqueio atrioventricular, 

hipotensão, diminuição do débito cardíaco, entre outros. Tais efeitos são 

progressivos com o aumento da dose utilizada (CANOLA; CARDENAS; 

CANOLA, 2002). 

 Para avaliação do sistema cardiovascular, o exame ecocardiográfico é 

uma importante ferramenta, pois é um procedimento não invasivo e fornece 

informações sobre a função cardíaca (BOON, 2011). Porém, existe apenas um 

trabalho com ecocardiografia em muares (TUCKER et al., 1995). 

 Sendo assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a eficácia da sedação 

da detomidina em muares nas doses de 0,02 mg/kg e 0,03 mg/kg, além da 

avaliação dos efeitos cardiovasculares dessas doses por meio do exame 

ecocardiográfico. 
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2.REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 Os muares (Equus caballus x Equus asinus), historicamente, 

desempenharam importante papel no desenvolvimento da economia nacional. 

Sua resistência e capacidade de transportar cargas por grandes distâncias 

possibilitou a obtenção de riquezas como a exploração das minas auríferas e 

depois o escoamento, pela serra do mar, da produção açucareira e cafeeira do 

estado de São Paulo (SCHMIDT, 1959). Em consequência do advento das 

estradas de ferro e posteriormente dos veículos à combustão, o transporte de 

carga por muares diminui drasticamente, porém a utilização destes ainda é a 

preferida no deslocamento por grandes distâncias como, por exemplo, condução 

de comitiva de bovinos. Atualmente, além dessa última, os muares são utilizados 

na tração de pequenas carroças, ou ainda, como animal de estimação, 

aumentando o seu valor individual (MENEZES et al., 2013) 

 Apesar dos muares serem produto da cruza da égua (Equus caballus) 

com o jumento (Equus asinus), eles diferem das espécies mencionadas em 

vários aspectos como quanto à anatomia, comportamento e metabolização dos 

fármacos (MASSONE; MARQUES, 2011). 

 Quanto à anatomia, os muares, geralmente, possuem características 

intermediárias as duas espécies que os originam. Por exemplo, nos asininos o 

músculo subcutâneo que recobre a veia jugular é bem desenvolvido, nos equinos 

é uma musculatura delgada e nos muares mais espessa que das éguas, porém 

menos que dos jumentos (BURNHAM, 2002). Tal informação é de extrema 

importância e facilmente observada no momento de acessar a veia jugular para 

a introdução do catéter ou ainda para aplicação de medicamentos. Sendo 

indicada a utilização de catéteres mais longos em jumentos e em muares, para 

reduzir o risco deste sair da luz da veia jugular no transcorrer do procedimento 

anestésico (MATTHEWS; LOON, 2013). 

 O temperamento e o comportamento dos muares podem ser muito 

variáveis, pois em geral depende da égua que os originou, se esta for um animal 

de sangue “quente” (associado a animais das raças Puro Sangue Inglês e 

Árabe), os muares tendem a ser mais agitados, ou “frio” (raças como Quarto de 

Milha e “Percheron”) formando muares mais calmos e que aceitam melhor a 
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presença do homem (MATTHEWS; TAYLOR; HARTSFIELD, 1997; 

MATTHEWS; TAYLOR, 2002). É aconselhável que, quem for manipular os 

muares, tenha alguma experiência com a espécie, pois mesmo em evidente 

estado de sedação, estes animais podem responder vigorosamente a estímulos 

externos. Tal característica está associada a animais que tiveram pouco contato 

com pessoas, animais pouco manejados, ou ainda, a um aguçado instinto de 

defesa (ALVES et al., 1999).  

 A metabolização dos fármacos em muares ainda é pouco estudada, mas 

por meio dos trabalhos existentes é possível observar que alguns fármacos 

agem de forma semelhante nas três espécies, porém outros parecem ser 

metabolizados mais rápidos em uma espécie ou em outra. Em um estudo 

comparando a farmacocinética do flunixin meglumine em jumentos, cavalos e 

muares foi observado que houve diferença significativa entre cavalos e jumentos. 

As concentrações séricas do flunixim meglumine, nos muares em questão, foram 

intermediárias às encontradas nas outras duas espécies, não havendo diferença 

significativa dos muares em comparação aos cavalos e aos jumentos (COAKLEY 

et al., 1999). 

 Em outro estudo de farmacocinética, com o objetivo de mensurar o tempo 

de concentração plasmática da cetamina após aplicação única intravenosa (2,2 

mg/kg) em muares e jumentos pré-medicados com xilazina (1,1 mg/kg), 

Matthews et al. (1994) observaram que não houve diferença significativa entre 

os grupos quanto à concentração plasmática, porém a duração da anestesia foi 

diferente. Tal diferença foi atribuída à xilazina e não à cetamina.  

A administração intravenosa de xilazina seguido de cetamina, resultou em 

menor tempo de decúbito em muares (14 minutos) (MATTHEWS et al., 1992a), 

quando comparado aos 23 minutos em cavalos (MATTHEWS et al., 1991) e 24 

minutos em jumentos (MATTHEWS et al., 1992b). 

 Corroborando a hipótese acima, Latzel (2012) realizou estudo 

comparando a farmacocinética e a farmacodinâmica de uma única dose (0,6 

mg/kg) intravenosa de xilazina em muares e em cavalos. Após análises observou 

que a meia-vida de eliminação da xilazina é 15 minutos inferior em muares (32 

minutos), que em cavalos (47 minutos). Concluiu ainda que a dose de 0,6 mg/kg 

de xilazina pela via intravenosa, promove sedação menos intensa, quando 

comparada ao cavalo, e insatisfatória para tratamento dentário em muares. 
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 Também foi descrito, baseado em experiência clínica, que muares 

necessitam de doses 50% maiores (1,6 mg/kg) de xilazina que as administradas 

em jumentos e equinos (1,1 mg/kg) para apresentarem grau de sedação 

semelhante (MATTHEWS; TAYLOR; HARTSFIELD, 1997; MATTHEWS; 

TAYLOR, 2000; MATTHEWS; TAYLOR, 2002).  

 Para a sedação de muares com romifidina também parece necessitar de 

doses maiores. Alves et al. (1999) estudaram o efeito sedativo da romifidina em 

muares não domados. Após aplicação de três doses diferentes desse fármaco 

(0,04, 0,08 e 0,12 mg/kg) pela via intramuscular, concluíram que a dose de 0,12 

mg/kg produziu melhor resultado, através de análises de escores para respostas 

de estímulos táteis, respostas a estímulos auditivos e presença de ataxia.  

Quanto a detomidina, parece ser indicado a mesma proporção da utilizada 

com a xilazina, ou seja, doses 50% maior em muares (0,03 mg/kg), que as 

indicadas para cavalos (0,02 mg/kg) (MATTHEWS; TAYLOR, 2000). Embora 

semelhante à xilazina, a detomidina produz sedação e analgesia de maior 

intensidade e duração prolongada, sendo aproximadamente 80 a 100 vezes 

mais potente do que a xilazina e a duração da sedação é dependente da dose, 

utilizando doses maiores resulta em maior duração de ação (LENKE, 2013). Em 

equídeos, a detomidina tem sido utilizada para facilitar  pequenos procedimentos 

cirúrgicos, pré-medicação ou ainda como parte da anestesia.  

Um método muito utilizado para análise da eficácia da sedação em 

equinos é a mensuração da altura da cabeça desses animais antes e após a 

aplicação do fármaco em análise. O relaxamento da musculatura do pescoço 

está relacionado ao comportamento adotado pelos equinos durante o sono e 

após administração de fármacos agonistas α2-adrenérgicos, sendo que o início, 

pico e duração do efeito sedativo são inversamente proporcionais à altura da 

cabeça em relação ao solo (KAMERLING; CRAVENS; BAGWELL, 1988; 

FREEMAN; ENGLAND, 2000; PIGNATON, 2011) 

 Os agonistas α2-adrenérgicos, como a detomidina, produzem sedação e 

analgesia, além de promover sinergismo com outros fármacos durante o ato 

anestésico, por ativar receptores adrenérgicos α2 no sistema nervoso central 

(SNC) (DOZE; CHEN; MAZE, 1989). A ativação de receptores adrenérgicos α2 

no SNC inibe o armazenamento e liberação da norepinefrina, diminuindo os 

impulsos nervosos centrais e periféricos, resultando em sedação (KLEIN; KLIDE; 
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URL, 1989; BAGATINI et al., 2002). Os receptores α2 podem ser pré ou pós-

sinápticos sendo os pré-sinápticos responsáveis por regular a liberação de 

noradrenalina e trifosfato de adenosina (ATP), apresentando um mecanismo de 

retroalimentação, inibindo a liberação de noradrenalina. Já os pós-sinápticos são 

encontrados, por exemplo, na musculatura lisa de vasos e são responsáveis pela 

vasoconstrição (BAGATINI et al., 2002). 

 Devido a essa vasoconstrição, há o aumento da pressão arterial em 

consequência da elevação da resistência vascular periférica. Tal efeito é seguido 

pela diminuição da frequência cardíaca, em resposta à diminuição do tônus 

simpático do sistema nervoso autônomo modulado pela resposta vagal reflexa 

ao estímulo dos baroceptores (BUTERA et al., 1978, WAGNER; MUIR; 

HINCHCLIFF, 1991). A bradicardia reflexa é tão acentuada, que a ocorrência de 

bloqueios atrioventricular de 2º grau é comum após a aplicação de fármacos 

agonistas α2 adrenérgicos, sendo os efeitos adversos dose-dependentes 

(CANOLA; CARDENAS; CANOLA, 2002; CANOLA et al., 2007; MARQUES; 

PEREIRA; MARQUES, 2009; MARQUES et al., 1998; VALADÃO; TEIXEIRA 

NETO; MARQUES, 2000; WAGNER; MUIR; HINCHCLIFF, 1991). 

 Em estudos ecocardiográficos de equinos sedados com doses baixas de 

detomidina (0,01 mg/kg), pela via intravenosa, foram observados aumento do 

diâmetro do ventrículo esquerdo no final da sístole, diminuição da parede livre 

do ventrículo esquerdo, diminuição do septo interventricular em sístole e 

diminuição da fração de encurtamento (BUHL et al., 2007; PATTESON et al., 

1995). Além de aumento no período de pré-injeção, aumento da duração da 

sístole e, consequentemente, aumento no tempo de ejeção (PATTESON et al., 

1995). Esses resultados sugerem que o volume de pulsação será diminuído após 

a sedação, em combinação com a bradicardia significa que o fármaco causará 

redução no débito cardíaco.  

 Outro estudo ecocardiográfico em equinos sedados com romifidina, 

demonstrou que a diminuição do débito cardíaco está intimamente 

correlacionada à diminuição da frequência cardíaca e que é inversamente 

proporcional a elevação da dose da romifidina, ou seja, quanto maior a dose do 

fármaco em questão menor será o débito cardíaco do animal (CANOLA et al., 

2007, CANOLA; CARDENAS; CANOLA, 2002).   
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 O débito cardíaco pode ser calculado pela termodiluição, método de Fick, 

método de diluição de lítio ou ainda pelo exame ecocardiográfico. A 

termodiluição tem sido a mais utilizada, onde o indicador térmico é injetado 

diretamente no átrio direito e a temperatura do sangue é aferida na artéria 

pulmonar. Então é medida a curva da temperatura sobre o tempo e o cálculo da 

área desta curva é o débito cardíaco (BLISSITT et al., 1997; MARR; 

PATTERSON, 2010) 

 Porém, para tal mensuração, há a necessidade da cateterização cardíaca, 

que pode causar lesões traumáticas no endocárdio direito e nos grandes vasos 

do cavalo (SCHLIPF et al., 1994).  Sendo assim, o exame ecocardiográfico pode 

ser um método alternativo, pois é um procedimento diagnóstico não invasivo que 

utiliza ultrassonografia para visibilizar os movimentos cardíacos, assim como 

suas câmaras e válvulas. Estudos comparativos para cálculo de débito cardíaco 

em cavalos hígidos mensurados por termodiluição e no exame de Doppler 

ecocardiográfico, não mostraram diferença significativa entre as duas técnicas 

(BLISSITT et al., 1997; STADLER; KINDEL; DEEGEN, 1994).   

 O coração é um órgão excelente para o exame de ultrassonográfico, pois 

as câmaras cardíacas formam imagens escuras, devido ao sangue em seu 

interior que é anecóico, já as valvulas e as paredes das câmaras são ecogênicas, 

apresentadas como imagens mais clara que delimitam o coração (MARR; 

PATTESON, 2010). Apesar disso, o ultrassom não ultrapassa a estrutura óssea, 

sendo necessário a utilização de janelas acústicas, o esterno impede imagens 

ventrais e o coração está posicionado com o vértice sobre o mesmo e o eixo 

ápice base é quase perpendicular ao esterno. Devido a este posicionamento há 

limitação para que algumas estruturas possam ser visibilizadas no cavalo. Sendo 

ainda problemático no Doppler ecocardiográfico, a obtensão de imagens sub-

óticas e dados quantitativos quando o feixe do ultrassom não estiver alinhado 

paralelamente ao fluxo de sangue (MARR; PATTESON, 2010). 

  A utilização da ecocardiografia em muares é pouco difundida, Tucker et 

al. (1995) realizaram exames ecocardiográficos em muares com o intuito de 

estabelecer informações sobre as mensurações cardíacas de animais utilizados 

no trabalho em grandes altitudes.  

 Neste contexto, objetivou-se com este estudo, avaliar por meio da 

ecocardiografia, os efeitos da detomidina, em dose 50% maior (0,03 mg/kg) do 
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que a recomendada para equinos (0,02 mg/kg), no débito cardíaco bem como a 

sedação causada nesta espécie. 

Sendo assim, objetivasse com este trabalho avaliar, por meio da 

ecocardiografia, se a dose 50% maior (0,03 mg/kg) que a recomendada para 

equinos (0,02 mg/kg) de detomidina pode causar severa diminuição no débito 

cardíaco ou mante-lo baixo por período prolongado, podendo assim, induzir a 

deterioração da função cardiovascular de muares. Além de avaliar a eficácia da 

sedação dessa dose maior aplicada nos muares. 
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3.MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Este estudo está de acordo com os preceitos da lei nº 11.794, de 08 de 

outubro de 2008, no decreto 6.899, de 15 de junho de 2009, e com as normas 

editadas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA), e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), 

da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP – Câmpus de 

Jaboticabal -SP, e sob protocolo número 1353/16 em reunião ordinária de 16 de 

fevereiro de 2016. 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados seis muares (2 machos e 4 fêmeas), adultos, idade de 

dois a quatro anos, peso médio de 339 ± 27 kg, considerados hígidos após 

exames físico e hematológicos. Os animais foram mantidos no Hospital 

Veterinário “Governador Laudo Natel”, unidade auxiliar da Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias – UNESP, Câmpus Jaboticabal -SP. 

Permaneceram em piquetes, com acesso à alimentação, sal mineral e água ad 

libitum até o término do estudo, e então foram devolvidos aos respectivos 

proprietários. 

 Sessenta dias antes do início do experimento, os animais foram 

condicionados ao tronco de contenção, à manipulação e à presença de pessoas 

estranhas, para minimizar o risco de acidentes e discrepâncias nas colheitas dos 

dados.  

 

 

 

 

3.2 Preparação dos animais 

 

 Doze horas antes do início do experimento, os animais foram pesados e 

submetidos à tricotomia da região da veia jugular esquerda e das regiões 

paraesternais esquerda e direita, dorsal ao olécrano, correspondente ao 4º e 5º 
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espaços intercostais, para facilitar, respectivamente, a cateterização da veia 

jugular e para a realização da ecocardiografia. Após esses procedimentos, os 

animais foram submetidos a jejum alimentar de 12 horas com livre acesso à 

água. 

  

3.3 Delineamento Experimental 

 O trabalho foi realizado no período noturno, os seis muares receberam 

dois tratamentos, escolhidos ao acaso, com espaçamento, de no mínimo, sete 

dias entre eles, formando assim dois grupos experimentais: 

G1 – 0,02 mg/kg de detomidina intravenoso; 

 G2 – 0,03 mg/kg de detomidina intravenoso. 

 Cinco minutos após os animais serem posicionados no tronco de 

contenção, foi aferido os parâmetros basais (M0), depois foi realizada a 

antissepsia da região da veia jugular esquerda seguida da cateterização da da 

mesma para posterior aplicação da dose de detomidina correspondente ao 

grupo, que foi pré-determinado por maneira aleatória e os membros da equipe 

que realizaram as mensurações, não sabiam qual dose foi utilizada. Assim, após 

5, 15, 30, 45, e 60 minutos da administração da detomidina, os parâmetros foram 

novamente mensurados e registrados, configurando, respectivamente, os 

períodos classificados como: M5, M15, M30, M45 e M60. Ao final da mensuração 

do último momento (M60), o animal foi retirado do tronco de contenção e 

conduzido ao piquete.   

 

 

3.4 Parâmetros avaliados 

 

3.4.1 Frequência cardíaca 

 A frequência cardíaca (FC) foi mensurada em batimentos por minuto 

(bpm), por meio da auscultação cardíaca com estetoscópio posicionado no o 

quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo, caudalmente ao olécrano 

esquerdo que estava posicionado ligeiramente a frente do membro contralateral. 

A mensuração foi realizada por no mínimo um minuto, sempre pelo mesmo 

avaliador imediatamente antes da aplicação do fármaco (M0) e em M5, M15, 

M30, M45 e M60. 
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3.4.2 Frequência respiratória 

 A frequência respiratória (FR) foi determinado pelos movimentos 

respiratórios no período de minuto (mpm) por meio da contagem das incursões 

torácicas em um minuto. Avaliada sempre pelo mesmo avaliador, imediatamente 

antes da aplicação do fármaco (M0) e em M5, M15, M30, M45 e M60. 

 

3.4.3 Altura da cabeça ao solo 

 A altura da cabeça ao solo foi medida, em centímetros, com uma régua 

fixada a um suporte, com relação a distância entre o lábio inferior do animal e o 

chão.  Para diminuir a variação da altura dos animais, foi feita a porcentagem da 

altura da cabeça, ou seja, cada valor obtido foi dividido pelo valor basal (M0) do 

próprio animal e depois multiplicada por 100. Avaliado sempre pelo mesmo 

avaliador, imediatamente antes da aplicação do fármaco (M0) e em M5, M15, 

M30, M45 e M60. 

 Equação 1:  

Altura da cabeça (%) =
Alturadacabeçanotempoavaliado

Alturadacabeçaantesdotratamento
𝑥 100 

 

3.4.4 Motilidade intestinal 

 A motilidade intestinal foi avaliada por auscultação, utilizando uma 

modificação do método descrito por Singh et al. (1997). Foram avaliados quatro 

quadrantes abdominais (superior e inferior, lado direito e esquerdo), sendo que 

o quadrante superior direito foi avaliado, por auscultação, o número de 

descargas da válvula ceco-cólica por três minutos. Já os quadrantes superior e 

inferior do lado esquerdo e o quadrante inferior do lado direito foram avaliados, 

também por auscultação, no mínimo 30 segundos e em 2 locais por quadrante. 

As observações foram classificadas, subjetivamente, como 4 (sons longos, altos, 

borborigmos audíveis em ambos os locais em cada quadrante com frequência 

de pelo menos dois a quatro por minuto), ou 3 (sons semelhantes como descrito 

acima, mas audíveis apenas uma vez por minuto em ambos os locais ou mais 

de uma vez, mas apenas em um local no mesmo quadrante), ou 2 (crepitação 

aguda como sons audíveis em ambos os locais em um quadrante com frequência 

de mais de uma vez por minuto), ou 1 (crepitação baixa, audível apenas uma 
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vez por minuto em ambos os locais de um quadrante, ou mais de uma vez, mas 

apenas em um local de um quadrante), ou 0 (nenhum som intestinal audível nos 

quadrantes). Assim, a pontuação total somada de todos os quadrantes em cada 

momento de avaliação pode variar de 0 a 16. Avaliado sempre pelo mesmo 

avaliador, imediatamente antes da aplicação do fármaco (M0) e em M5, M15, 

M30, M45 e M60. 

 

3.4.5 Parâmetros ecocardiográficos 

 O exame ecocardigrafico foi realizado com os muares em posição 

quadrupedal, com a tricotomia da região paraesternal direita e esquerda 

previamente realizada, este local foi limpo com álcool e foi utilizado gel para 

facilitar a execução do exame.  

Foi utilizado um aparelho de ultrassom1, com recursos para estudo em 

modo B, modo M e Doppler (pulsado, fluxo colorido, contínuo e tecidual), com 

transdutor setorial de disposição em fase específica para cardiologia com 

frequência de 2-4 MHZ. 

Exame Ecocardiográfico Convencional: 

Janela paraesternal direita, imagem em eixo curto e em plano papilar. 

Em modo M foram avaliados os seguintes parâmetros: 

▪ Diâmetro interno do ventrículo esquerdo no final da diástole 

(LVIDd), em milímetros (mm); 

▪ Diâmetro interno do ventrículo esquerdo no final da sístole (LVIDs), 

em milímetros (mm); 

▪ Fração de encurtamento do ventrículo esquerdo (FS), em 

porcentagem (%)., pelo método de Teichholz.  

Fórmula de Teichholz = 
𝐿𝑉𝐼𝐷𝑑−𝐿𝑉𝐼𝐷𝑠

𝐿𝑉𝐼𝐷𝑑
 𝑋 100 

Ainda em janela paraesternal direita, porém em imagem longitudinal das 

quatro câmaras, foram avaliados: 

▪ Volume do ventrículo esquerdo no final da diástole (LLVd), em 

centímetros cúbicos (cm3); 

                                                 
1 Mylab 30VET GOLD, Esaote, Gênova, Itália. 
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▪ Volume do ventrículo esquerdo no final da sístole (LVVs), em 

centímetros cúbicos (cm3); 

▪ Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (EF), em porcentagem 

(%), calculado pelo método de Simpson; 

▪ Volume sistólico (SV), em centímetros cúbicos (cm3), calculado 

pelo método de Simpson; 

▪ Débito cardíaco (DC), em litros por minuto (L/min), calculado pela 

multiplicação do volume sistólico pela frequência cardíaca. 

 

3.5 Análise Estatística 

 

 Os dados das variáVeis frequência cardíaca, frequência respiratória, 

altura de cabeça e motilidade intestinal foram analisados usando análise de 

variância de medidas repetidas (ANOVA), seguido pelo teste de correção de 

Dunnett para as comparações múltiplas entre os momentos de avaliação de 

cada grupo experimental e na interação destes com os grupos. Os dados 

apresentados são os valores das médias originais ± DP. Os dados referentes às 

variáveis ecocardiográficas foram analisados pelo teste Tukey Kramer para 

comparações múltiplas entre os momentos de cada grupo e entre os grupos em 

cada momento de avaliação. As análises estatísticas foram realizadas usando o 

software SAS 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA) e os valores 

expressos como média ± DP e valores de p < 0,05 considerados significativos. 

  



13 

 

4. RESULTADOS 

 

 A Figura 1 representa o gráfico da porcentagem da altura da cabeça dos 

muares após a administração da detomidina com relação ao basal (M0). Pode-

se observar que no G1 houve diferença significativa (p < 0,05) nos M5, M15, M30 

e M45 com relação ao M0. Já no G2 houve diferença significativa (p < 0,05) nos 

M5, M15, M30, M45 e M60 quando comparado ao M0. 

 

Figura 1. Altura da cabeça de muares sedados com 0,02 (G1) ou 0,03 (G2) 

mg/kg de detomidina pela via intravenosa. * Indica os momentos do 

G1 que houve diferença (p < 0,05) quando comparado com o M0 do 

G1. # Indica os momentos do G2 que houve diferença (p < 0,05) 

comparado com o M0 do G2. 

Ambas as doses de detomidina diminuíram a motilidade intestinal dos 

muares, fato observado na Figura 2, que demonstra no G1 diminuição 

significativa (p < 0,05) na motilidade intestinal nos M5, M15, e M30 quando 

comparado ao M0 do mesmo grupo. Enquanto no G2 é possível observar que 

houve diminuição  significativa (p < 0,05) na motilidade intestinal, comparado ao 

M0 do G2, em todos os momentos aferidos após a aplicação da detomidina na 

dose de 0,03 mg/kg. De acordo com a figura, também é possível observar que 

não houve diferença significativa (p < 0,05) entre os grupos. 
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Figura 2. Motilidade intestinal de muares sedados com 0,02 (G1) ou 0,03 (G2) 

mg/kg de detomidina pela via intravenosa. * Indica os momentos do 

G1 que houve diferença (p < 0,05) quando comparado com o M0 do 

G1. # Indica os momentos do G2 que houve diferença (p < 0,05) 

comparado com o M0 do G2.  

A frequência respiratória (Figura 3) dos muares sedados com 0,02 mg/kg 

de detomidina diminuiu significativamente (p < 0,05) nos M30 e M60 quando 

comparados ao M0 deste grupo. No G2 não houve diferença significativa (p < 

0,05) entre os momentos aferidos, também não houve diferença de frequência 

respiratória entre os grupos. 
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Figura 3. Frequência respiratória de muares sedados com 0,02 (G1) ou 0,03 

(G2) mg/kg de detomidina pela via intravenosa. * Indica os momentos 

do G1 que houve diferença (p < 0,05) quando comparado com o M0 

do mesmo grupo. 

 De acordo com as análises estatísticas utilizadas no presente trabalho, 

não houve diferença significativa entre os grupos, quanto ao exame 

ecocardiográfico (Tabela 1).  
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Tabela 1. Valores médios ± desvio padrão das variáveis ecocardiográficas de 

muares sedados com 0,02 (G1) ou 0,03 (G2) mg/kg de detomidina 

pela via intravenosa. 

 
Fração de encurtamento (FS), diâmetro interno do ventrículo esquerdo em diástole (LVIDd), diâmetro interno do 
ventrículo esquerdo em sístole (LVIDs), volume do ventrículo esquerdo em diástole (LLVd), volume do ventrículo 
esquerdo em sístole (LVVs), fração de ejeção (EF), volume sistólico (SV), débito cardíaco (DC). 
Valores médios seguidos por letras minúsculas diferentes indicam diferença significativos ao nível de 5% entre os 
momentos de monitoração em determinado grupo. Valores médios seguidos por letras maiúsculas nas colunas são 
significativos ao nível de 5% e indicam diferenças entre os grupos em determinado momento. 

Quanto às avaliações ecocardiográficas pelo método de Simpson o 

volume do ventrículo esquerdo em diástole (LLVd), representado na Figura 4, 

não se alterou nos momentos aferidos em nenhum dos grupos. Já o volume do 

ventrículo esquerdo em sístole (LVVs), representado na Figura 5, aumentou 

significativamente (p < 0,05) no M5 do G1 quando comparado com o M0 do 

mesmo grupo, e no G2 houve aumento significativo (p < 0,05) no M5 que 

persistiu até o M15, quando comparado ao M0 do G2. 

VARIÁVELGRUPO

G1 38,5 ± 4,97a 30,17 ± 2,23b 32,2 ± 5,23bc 38,6 ± 4,04ac 36,33 ± 4,13abc 36,83 ± 2,79ac

G2 36,33 ± 3,93 32 ± 2,37 33,8 ± 1,83 33,83 ± 3,43 36,67 ± 3,98 37,17 ± 2,79

G1 88,65 ± 2,33 88,43 ± 5,98 90,7 ± 7,37 93,34 ± 3,76 91,23 ± 7,46 89,62 ± 8,71

G2 89,1 ± 3,64 88,57 ± 7,43 90,6 ± 4,31 90,18 ± 5,63 91,43 ± 7,53 90,38 ± 2,23

G1 54,55 ± 5a 61,6 ± 3,66b 61,4 ± 4,84b 57,08 ± 2,82ab 58,03 ± 6,23ab 56,62 ± 4,99ab

G2 56,78 ± 2,88 60,13 ± 3,17 59,7 ± 2,78 59,65 ± 5,3 57,92 ± 4,22 56,8 ± 2,25

G1 588,3 ± 94,7 646,9 ± 57,48 627 ± 56,29 558,8 ± 95,3 628 ± 73,71 618,5 ± 63,23

G2 600,2 ± 52,6 612 ± 79,27 570 ± 59,11 615,5 ± 117 619,8 ± 78,2 577,3 ± 68,86

G1 166,8 ± 41,26a 241 ± 48,42b 213 ± 33,35ab 174,2 ± 16,11a 174 ± 37,49a 158,7 ± 31,42a

G2 175,6 ± 36,92ac 237,8 ± 43,9b 222 ± 43,6bc 198,4 ± 11,18abc 180,6 ± 19,12ac 154,1 ± 22,76a

G1 71,17 ± 8,33ab 62,67 ± 7,84b 66 ± 4,24ab 68,57 ± 3,11ab 72,17 ± 6,55a 74,33 ± 3,44a

G2 70,33 ± 6,47a 61 ± 5,62b 61,7 ± 7,08b 66,67 ± 6,5ab 70,5 ± 4,93a 72,67 ± 4,13a

G1 421,5 ± 104,12 405,9 ± 69,53 414 ± 45,84 384,4 ± 81,91 454 ± 77,69 459,8 ± 46,11

G2 424,7 ± 63,44 374,2 ± 60,41 348 ± 53,44 417 ± 111,6 439,3 ± 80,09 418 ± 66,04

G1 18,6 ± 5,96a 11,06 ± 2,82b 12,1 ± 2,93b 12,02 ± 3,87b 14,97 ± 3,29ab 15,62 ± 1,51ab

G2 17,36 ± 2,57a 9,46 ± 3,28b 9,07 ± 3,34b 11,42 ± 4,85b 13,51 ± 2,71b 14,09 ± 3,73ab

DC 

(L/min)

FS (%)

LVDd 

(mm)

LVDs 

(mm)

LLVd 

(cm3)

LVVs 

(cm3)

EF (%)

SVS

M0 M5 M15 M30 M45 M60
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Figura 4. Volume do ventrículo esquerdo em diástole (LLVd) de muares sedados 

com 0,02 (G1) ou 0,03 (G2) mg/kg de detomidina pela via intravenosa. 

 

Figura 5. Volume do ventrículo esquerdo em sístole (LVVs) de muares sedados 

com 0,02 (G1) ou 0,03 (G2) mg/kg de detomidina pela via intravenosa. 

* Indica os momentos do G1 que houve diferença (p < 0,05) quando 

comparado com o M0 do mesmo grupo. # Indica os momentos do G2 

que houve diferença (p < 0,05) quando comparado com o M0 do 

mesmo grupo. 

A fração de ejeção (EF) (Figura 6), avaliada pelo método de Simpson, no 

M5 do G1 foi estatisticamente (p < 0,05) menor que M45 e M60, já no G2 houve 

diminuição (p < 0,05) da EF em M5 e M15, quando comparado ao M0, M45 e 

M60 do mesmo grupo. Na Figura 7 pode-se observar que não houve diferença 
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entre os momentos, em ambos os grupos, para a variável volume sistólico (SV) 

calculado pelo método de Simpson. 

 

Figura 6. Fração de Ejeção (EF) pelo método de Simpson de muares sedados 

com 0,02 (G1) ou 0,03 (G2) mg/kg de detomidina pela via intravenosa. 

* Indica os momentos do G1 que houve diferença (p < 0,05) quando 

comparado com o M45 e M60 do mesmo grupo. # Indica os momentos 

do G2 que houve diferença (p < 0,05) quando comparado com o M0, 

M45 e M60 do mesmo grupo. 

 

Figura 7. Volume sistólico (SV) de muares sedados com 0,02 (G1) ou 0,03 (G2) 

mg/kg de detomidina pela via intravenosa. 

Na Figura 8 e na Figura 9 estão representados, respectivamente, o débito 

cardíaco (DC) e a frequência cardíaca (FC). O DC dos animais do G1 diminuiu 

(p < 0,05) no M5, M15 e M30 comparado ao M0 do mesmo grupo. Já o débito 
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cardíaco do G2 diminuiu (p < 0,05) nos M5, M15, M30 e M45 comparando ao M0 

do G2. A FC de ambos os grupos reduziu (p < 0,05) no M5 e permaneceu menor 

até o M60 quando comparado ao M0 de seus respectivos grupos. 

 

Figura 8. Débito cardíaco (OC) de muares sedados com 0,02 (G1) ou 0,03 (G2) 

mg/kg de detomidina pela via intravenosa. * Indica os momentos do G1 

que houve diferença quando comparado ao M0. # Indica os momentos 

do G2 que houve diferença quando comparado ao M0. 

 

Figura 9. Frequência cardíaca (FC) de muares sedados com 0,02 (G1) ou 0,03 

(G2) mg/kg de detomidina pela via intravenosa. * Indica os momentos 

do G1 que houve diferença quando comparado ao M0. # Indica os 

momentos do G2 que houve diferença quando comparado ao M0. 

 Os gráficos referentes às variáveis, da ecocardiografia em modo M, fração 

de encurtamento, diâmetro interno do ventrículo esquerdo em sístole (LVIDs) e 
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diâmetro interno do ventrículo esquerdo em diástole (LVIDd) estão 

representadas na Figura 10, Figura 11 e Figura 12, respectivamente. Houve 

diferença (p < 0,05) na fração de encurtamento (FS) e no diâmetro interno do 

ventrículo esquerdo em sístole (LVDs) do G1, com diferença significativa (p < 

0,05) nos M5 e M15, quando comparados ao M0 do mesmo grupo. Já quanto ao 

diâmetro interno do ventrículo esquerdo em diástole (LVDd) não houve diferença 

significativa (p < 0,05) entre os momentos em ambos os grupos. 

   

 

Figura 10. Fração de encurtamento (FS) de muares sedados com 0,02 (G1) ou 

0,03 (G2) mg/kg de detomidina pela via intravenosa. * Indica os 

momentos do G1 que houve diferença (p < 0,05) quando comparado 

com o M0 do mesmo grupo. 
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Figura 11. Diâmetro do ventrículo esquerdo ao final da sístole (LVDs) de muares 

sedados com 0,02 (G1) ou 0,03 (G2) mg/kg de detomidina pela via 

intravenosa. * Indica os momentos do G1 que houve diferença (p < 

0,05) quando comparado com o M0 do mesmo grupo. 

 

Figura 12. Diâmetro do ventrículo esquerdo ao final da diástole (LVDd) de 

muares sedados com 0,02 (G1) ou 0,03 (G2) mg/kg de detomidina 

pela via intravenosa. 
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5. DISCUSSÃO 

 Até o momento não há estudos que abordaram os efeitos 

cardiovasculares da detomidina em muares por meio do exame 

ecocardiográfico. Foi observado que o fármaco causou alterações, dose-

dependente, na função cardíaca com diminuição no débito cardíaco devido à 

diminuição da frequência cardíaca, sem alteração no volume sistólico e na pré-

carga.  

O relaxamento do tônus da musculatura do pescoço é um ótimo método 

de avaliação do grau de sedação em equinos, sendo que este sinal é observado 

após a administração de fármacos sedativos. E há correlação entre a altura da 

cabeça dos equinos e  o início, pico e duração dos efeitos sedativos da 

detomidina (KAMERLING; CRAVENS; BAGWELL, 1988). 

 Freeman e England (2000) observaram redução significativa (p < 0,05) na 

altura da cabeça, de cavalos sedados com 0,02 mg/kg de detomidina pela via 

intravenosa, até 60 minutos após a aplicação. Em outro estudo que avaliou a 

sedação causada pela detomidina em cavalos após aplicação intravensa de três 

doses diferentes (0,01; 0,02 e 0,04 mg/kg), os autores observaram redução na 

altura da cabeça que durou, respectivamente, 90, 120 e 180 minutos, 

demonstrando que a altura da cabeça é dose dependente (KAMERLING; 

CRAVENS; BAGWELL, 1988). No presente estudo, foi observado diminuição da 

altura da cabeça dos muares sedados com 0,02 mg/kg de detomidina (G1) até 

45 minutos após a aplicação, já o G2 que recebeu 0,03 mg/kg de detomidina 

mantiveram a cabeça significativamente mais baixa que o basal até 60 minutos 

após a aplicação do fármaco. 

 Já em trabalho realizado com jumentos, Joubert et al. (1999) avaliaram o 

efeito sedativo da detomidina por meio da altura da cabeça dos animais. Os 

autores relataram que a detomidina causou sedação por 20 minutos após a 

aplicação de 0,01 mg/kg de detomidina pela via intravenosa. 

Outro efeito causado pelos fármacos agonista α2 adrenérgicos, como a 

detomidina, é a diminuição da motilidade gastrointestinal de equinos 

(AUCKBURALLY; FLAHERTY, 2011), provavelmente devido a sua ação nos 

receptores α2 na musculatura intestinal com inibição da liberação de acetilcolina 

e consequente diminuição da motilidade intestinal (ROGER; RUCKEBUSCH, 

1987). Fato observado no presente estudo (Figura 2), que no G1 houve 
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diminuição na motilidade intestinal até o M30 enquanto no G2 houve diminuição  

em todos os momentos aferidos após a aplicação da detomidina na dose de 0,03 

mg/kg, demonstrado que a maior dose de detomidina induziu hipomotilidade 

intestinal por um período maior. Apesar dessa diminuição da motilidade não 

foram observados sinais de desconforto abdominal em nenhum dos animais. 

 Em estudo que avaliou a motilidade intestinal de equinos após aplicação 

da detomidina, Pignaton (2011) observou diminuição dos escores da motilidade 

intestinal até uma hora após a aplicação intravenosa de 0,01 mg/kg. Apesar de 

ser uma avaliação subjetiva, a auscultação dos quatro quadrantes abdominais 

dos muares demonstrou ser uma ferramenta importante para avaliação da 

motilidade intestinal, assim como relatado em equinos (SINGH et al., 1997; 

TEIXEIRA NETO et al., 2004; PIGNATON, 2011). 

 Em estudo dos efeitos da detomidina nas medidas ecocardiográficas e a 

função cardíaca em equinos, a dose de 0,01 mg/kg de detomidina pela via 

intravenosa induziu alterações significativas. Houve aumento significativo no 

LVIDd, atribuído pela severa diminuição da FC que aumentou o tempo de 

enchimento do ventrículo esquerdo (BUHL et al., 2007). No presente estudo, não 

foi observado aumento do LVIDd e nem do LLVd, apesar da diminuição da FC 

após a aplicação da detomidina em ambos os grupos, mostrando que, apesar 

da alta dose utilizada, não houve aumento da pré-carga nos muares, 

corroborando ao observado por Patteson et al. (1997), em trabalho realizado 

com 26 cavalos sedados com 0,01 mg/kg de detomidina, que não observaram 

aumento do LVIDd, apesar da diminução da FC. 

 Patteson et al. (1997), também relataram aumento do LVIDs com 

diminuição da FS e consequente aumento da área do ventrículo esquerdo após 

a sístole, sugerindo assim, que o volume sistólico diminuiu após a sedação e em 

combinação com a diminuição da FC houve diminuição do débito cardíaco, 

mesmo em dose baixa de detomidina (0,01 mg/kg). Já neste trabalho, apesar do 

aumento do LVIDs, no G1, e aumento do LVVs, em ambos os grupos, não foi 

observado alteração no volume sistólico, podendo assim atribuir a diminuição do 

débito cardíaco, do G1 e do G2, à severa diminuição da FC nos muares após a 

aplicação da detomidina. 

Os valores basais da fração de encurtamento do G1 e do G2 são 

semelhantes aos relatados em muares que viviam em altitude de 1000 metros 
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acima do nível do mar (40,4 ± 5,7 %), assim como os valores do LVDd e do LVDs 

do presente trabalho e os valores do LVIDd e LVIDs (111 ± 15 mm; 67 ± 13 mm, 

respectivamente) relatados por Tucker et al. (1995). Já os valores relatados por 

Patteson et al. (1995) para LVIDd (114,7 ± 8,5 mm) e para LVIDs (72 ± 7 mm) 

em equinos antes da sedação e após a sedação (LVIDd: 115,4 ± 8,6 mm; LVIDs: 

79,1 ± 6,5 mm) foram maiores que os observados no presente estudo. Assim 

como os valores relatados, em equinos, por Buhl et al. (2007), para LVIDd (114 

± 5,3 mm) e para LVIDs (77,5 ± 6 mm) antes da aplicação de 0,01 mg/kg de 

detomidina e após a aplicação (LVIDd: 118 ± 6 mm; LVIDs 86,3 ± 4,3 mm). Estes 

achados demosntram que pode haver diferenças entre as espécies para as 

variáveis de diâmetro interno do ventrículo esquerdo em sístole e em diástole. 

Já quanto aos valores da fração de encurtamento, os trabalhos citados acima 

relataram valores semelhantes ao do presente estudo. 
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6.CONCLUSÃO 

 

 

Diante dos resultados obtidos neste trabalho é possível concluir que a 

elevação em 50% da dose de detomidina é mais eficaz, mas essa deve ser 

utilizada com cautela em razão da significativa redução do débito cardíaco. 
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