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RESUMO
Falhas na administração de fármacos pela via epidural é um problema frequentemente relatado
em equinos, comparados com outras espécies. Com base em estudos com seres humanos,
camundongos, cabras e cães, hipotetizou-se que neostigmina, epinefrina e suas associações à
lidocaína e xilazina, pudessem intensificar e prolongar os efeitos antinociceptivos destes dois
últimos fármacos, quando administrados pela via epidural em éguas. Para testar esta hipótese, o
estudo foi dividido em quatro etapas, utilizando-se sempre os mesmos animais. Neostigmina,
lidocaína e suas associações foram os fármacos avaliados na primeira etapa, tendo o estímulo
com agulha fina o modelo de nocicepção. Como os resultados foram diferentes de estudos
semelhantes, na segunda etapa testaram-se os mesmos fármacos utilizados na primeira, mas com
um modelo distinto de nocicepção, a eletroestimulação. Os resultados corroboraram os
encontrados na primeira etapa deste estudo. Epinefrina e neostigmina associadas ou não à
lidocaína foram os fármacos avaliados na terceira etapa, utilizando-se a eletroestimulação como
modelo de nocicepção. Xilazina, epinefrina, neostigmina e suas associações foram os fármacos
utilizados na quarta e última etapa deste estudo, mantendo-se a eletroestimulação como modelo
de nocicepção. Lidocaína foi eficiente em promover antinocicepção na região perineal por um
curto período de tempo, onde a adição de neostigmina não melhorou sua ação antinociceptiva,
seja no modelo de nocicepção com agulha fina ou de eletroestimulação. Epinefrina intensificou
e prolongou os efeitos antinociceptivos da lidocaína, como ocorreu em estudos envolvendo
seres humanos e outras espécies animais, sem desencadear efeitos adversos, conforme avaliado
neste estudo. Neostigmina intensificou ainda mais os efeitos antinociceptivos da associação de
epinefrina e lidocaína. Os melhores resultados encontrados neste estudo, em relação à ação
antinociceptiva, foram atribuídos à xilazina, onde sua associação com neostigmina não
determinou incremento antinociceptivo considerável. Número reduzido de animais, utilização
de apenas uma dose de cada fármaco, além de somente dois modelos de nocicepção, foram
algumas das limitações deste estudo, podendo encorajar pesquisas futuras, contribuindo com os
resultados aqui encontrados.
Palavras-chave: dor, eletroestimulação, nocicepção, equino, analgesia.
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ABSTRACT
Failure to administer drugs via the epidural route is a problem more frequently reported in
horses than in other species. Studies conducted on humans, mice, goats, and dogs have led to
the hypothesis that neostigmine, adrenaline, and their combinations with lidocaine and xylazine
may intensify and prolong the antinociceptive effects of the latter two drugs when administered
to mares via the epidural route. To test this hypothesis, the current study was divided into four
phases, with the same animals being used in all phases. The drugs neostigmine, lidocaine, and
their combinations were evaluated in the first phase, and stimulation with a fine needle was used
as the nociception model. Because the results differed from those obtained in similar studies, the
same drugs were tested in the second phase but by using a different nociception model, i.e.,
electrostimulation. The results were in line with those obtained in the first phase of this study.
The drugs evaluated in the third phase were adrenaline and neostigmine, combined or not with
lidocaine, and with electrostimulation as the nociception model. Xylazine, adrenaline,
neostigmine, and their combinations were used in the fourth and last phase of this study, and
electrostimulation was maintained as the nociception model. Lidocaine was effective in
promoting antinociception in the perineal region for a short period, during which the addition of
neostigmine did not improve its antinociceptive action in both nociception models (fine needle
and electrostimulation). Adrenaline intensified and prolonged the antinociceptive effects of
lidocaine, as was observed in studies on humans and other animal species, without triggering
any adverse effects. Neostigmine further intensified the antinociceptive effects of the
combination of adrenaline and lidocaine. The best results with regard to antinociceptive action
were obtained with xylazine; the combination of this drug with neostigmine did not lead to a
significant increase in its antinociceptive potency. The small number of animals, use of a single
dose of each drug, and use of only two models of nociception were some of the limitations of
the present study. Nevertheless, these findings may provide useful information for future
research.
Keywords: pain, electrostimulation, nociception, horse, analgesia.
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1 – INTRODUÇÃO GERAL

O uso clínico da injeção de anestésicos locais pela via epidural em equinos foi primeiramente
descrito na Alemanha em 1925. A administração de anestésicos locais dentro do espaço epidural
sacrococcígeo ou intercoccígeo é uma abordagem conveniente para fornecer completa perda de
função sensorial e motora da cauda e períneo no equino em posição quadrupedal, evitando
assim, muitos dos efeitos adversos de uma anestesia geral e decúbito prolongado (Robinson e
Natalini, 2002).
Falhas na injeção de fármacos pela via epidural é um problema comumente relatado em
equinos. Técnica de administração inadequada, anormalidades anatômicas e fibroses devido a
injeções anteriores podem explicar parcialmente essas falhas (Robinson e Natalini, 2002). Em
um estudo com 2140 pacientes cirúrgicos humanos, a falha na administração epidural lombar
através de cateter foi de 27%. Ainda, os autores apontam que a localização do espaço epidural
corresponde a um dos principais fatores que determinam o sucesso da técnica (Hermanides et
al., 2012). Outros autores relataram uma taxa de falha de 50% na anestesia epidural em equinos,
utilizando a técnica da perda de resistência à injeção de ar para localizar o espaço epidural
(Skarda e Muir III, 2001). Já em bovinos, a taxa de sucesso para anestesia epidural caudal foi de
83% em um estudo utilizando xilazina durante cesariana (Caulkett et al., 1993). Já em cabras, a
taxa de sucesso da anestesia epidural foi de 88% (Trim, 1989) e em cães entre 84 a 95% (Read,
2005; Iff et al., 2007). Portanto, comparados a outras espécies, os equinos apresentam maior
desafio para se alcançar efetividade na anestesia epidural.
A fim de melhorar a eficácia e aumentar o tempo de duração, bem como de reduzir os efeitos
adversos dos anestésicos locais aplicados por via epidural, vários estudos tem sido realizados
em busca de substâncias adjuvantes, que possam ser utilizadas conjuntamente com o fármaco
primário. Dentre estas substâncias destacam-se os fármacos adrenérgicos e os colinérgicos
(Kaya et al., 2004). A combinação de inibidores colinesterásicos com opióides ou α2-agonistas
pode produzir intensa antinocicepção com mínimos efeitos adversos. (Abram e Winne, 1995).
Epinefrina é comumente adicionada às soluções contendo anestésicos locais como a lidocaína e
a bupivacaína com objetivo de melhorar e intensificar a duração da anestesia epidural em
humanos (Bromage et al., 1983; Sakura et al., 1999).
Os autores não encontraram estudos da associação de epinefrina na anestesia epidural em
equinos. Também se constatou que os fármacos colinérgicos têm sido pouco estudados como
adjuvantes na anestesia epidural nesta espécie, com apenas dois trabalhos publicados
recentemente (DeRossi et al., 2012; DeRossi et al., 2013).
Os autores do presente estudo hipotetizaram que a associação de neostigmina e epinefrina às
soluções epidurais de lidocaína e xilazina pudesse intensificar e prolongar os efeitos
antinociceptivos do anestésico local e do 2-agonista em questão.

1.1 – Referências Bibliográficas
ABRAM, S. E.; WINNE, R. P. Intrathecal acetyl cholinesterase inhibitors produce analgesia
that is synergistic with morphine and clonidine in rats. Anesth Analg. v.81, n.3, p.501-507,
1995.
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KAYA, F. N.; SAHIN, S.; OWEN, M. D.; EISENACH, J. C. Epidural neostigmine produces
analgesia but also sedation in women after cesarean delivery. Anesthesiology. v.100, n.2, p.381385, 2004.
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Clinics Equine, v.18, p.61-82, 2002.
SAKURA, S.; SUMI, M.; MORIMOTO, N. et al. The addition of epinephrine increases
intensity of sensory block during epidural anesthesia with lidocaine. Reg. Anesth. Pain Med., v.
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SKARDA, R.; MUIR III, W. Analgesic, hemodynamic and respiratory effects of caudal
epidurally administered ropivacaine hydrochloride in mares. Vet. Anaesth. Analg., v. 28, n. 2, p.
61-74, 2001.

2 – OBJETIVOS

Para testar a hipótese, os objetivos foram determinados, sendo estes divididos em quatro estudos
e serão aqui apresentados em capítulos. Em todas as etapas desta pesquisa foram utilizados os
mesmos animais, sendo estes seis éguas adultas sem raça definida, onde maiores detalhes serão
apresentados na metodologia de cada capítulo.
No capítulo 1, o objetivo foi avaliar os efeitos anestésicos da associação epidural de
neostigmina à uma solução de lidocaína 2%, onde estímulos com agulha fina (22 gauge) foram
aplicados nos dermátomos caudais como modelo de nocicepção.
Como os resultados do primeiro estudo apresentados no capítulo 1 foram diferentes do que os
encontrados em dois estudos utilizando metodologia semelhante em equinos, os autores
resolveram repetir esta primeira etapa, mas utilizando metodologia diferente para avaliar os
efeitos antinociceptivos, onde um eletroestimulador (Grass S44) foi usado como modelo de
nocicepção, ao invés de agulha fina (22 gauge). Os resultados deste estudo serão apresentados
no capítulo 2.
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Estimulados pelos resultados em humanos e em outras espécies animais, os autores resolveram
avaliar os efeitos da adição de epinefrina às soluções de lidocaína 2% com ou sem neostigmina,
pela via epidural em éguas. Os efeitos antinociceptivos destas associações foram avaliados
através de um eletroestimulador. Os resultados deste terceiro estudo serão apresentados no
capítulo 3.
Diante dos resultados da literatura humana, onde as associações de neostigmina com 2agonistas mostraram um efeito sinérgico, e devido ao desconhecimento dos autores de estudos
com esta associação em equinos, os efeitos antinociceptivos da xilazina, associada ou não à
neostigmina e/ou epinefrina, foram avaliados pela via epidural em éguas, utilizando-se um
eletroestimulador. Os resultados deste último estudo serão apresentados no capítulo 4.

3 – REVISÃO DE LITERATURA
3.1 – Introdução
De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (Association for the Study of
Pain, IASP), dor é definida como “uma experiência sensorial e emocional desagradável
associada com real ou potencial dano tecidual, ou descrita em termos de tais danos”. Esta
definição remete ao pensamento de que a dor envolve um significativo componente psicológico
que pode alterar sua percepção e, portanto, sofre um extenso processamento através do sistema
nervoso, e em particular no cérebro.
A medula espinhal é uma parte determinante sobre os impulsos nociceptivos que chegarão ao
cérebro, exercendo complexas interações em sua rede de neurônios e mediadores em seu corno
dorsal. Estes sinais nociceptivos que alcançam a medula espinhal podem sofrer modulação
excitatória ou inibitória, amplificando ou atenuando, respectivamente, os impulsos aferentes
para o cérebro. Portanto, o uso de fármacos que possam interferir na modulação dos sinais
nociceptivos periféricos que chegam à medula, têm grande interesse na prevenção e tratamento
dos casos de dor aguda e crônica (Mello e Dickenson, 2008).
3.2 – Fisiologia dos mecanismos da dor
A experiência sensorial começa na periferia, onde as terminações periféricas das fibras aferentes
primárias respondem a uma variedade de estímulos, traduzindo e enviando essas informações
para dentro da raiz dorsal da medula espinhal, onde as terminações centrais dessas fibras
terminam. Há três principais tipos de fibras sensoriais no sistema nervoso periférico, sendo as
fibras Aβ, fibras Aδ e fibras C. Cada uma delas apresenta propriedades diferentes, permitindo a
cada uma responder e transmitir um tipo distinto de informação sensorial. As fibras Aβ,
mielinizadas e com maior diâmetro, permitem uma condução mais rápida dos potenciais de ação
da periferia para os terminais centrais na medula espinhal. Estas fibras possuem um baixo limiar
de ativação e geralmente respondem ao toque leve e são responsáveis pela percepção da
informação tátil. As fibras Aδ, mielinizadas e menores em diâmetro que as Aβ, possuem limiar
de ativação maior do que estas últimas, respondem tanto a estímulos térmicos quanto
mecânicos. Já as fibras tipo C, amielinizadas e de pequeno diâmetro, conduzem o estímulo a
uma velocidade menor, quando comparadas com as duas primeiras, e possuem um alto limiar de
ativação, detectando seletivamente estímulo nociceptivo ou doloroso. Coletivamente, ambas as
14

fibras Aδ e C podem se conectar a nociceptores, respondendo a estímulos nociceptivos
mecânicos, térmicos ou químicos (Marchand, 2008).
Quando estimuladas, as fibras Aδ e C transmitem seu sinal para a medula espinhal, onde estes
farão as primeiras sinapses com neurônicos secundários que estão principalmente localizados
nas zonas superficiais do corno dorsal da medula. Ambos aferentes nociceptivos e não
nociceptivos para a medula espinhal fazem sinapse com uma importante rede de interneurônios
inibitórios e excitatórios que modulam o sinal nociceptivo antes do neurônio secundário fazer
sua projeção para os centros superiores (Melzack e Wall, 1965; Treede et al., 1998; Stander et
al., 2003).
Como a dor é um fenômeno dinâmico, o sinal nociceptivo será modulado em vários níveis no
sistema nervoso central antes que a dor seja completamente percebida. Devido a estas
características dinâmicas e plásticas do sistema nervoso central, a percepção da dor,
especialmente em uma condição crônica, mudará com o tempo, dependendo de diferentes
fatores. A percepção da dor é o resultado final dos mecanismos complexos que modulam o sinal
nociceptivo que começa na periferia e envolve várias estruturas no sistema nervoso central,
incluindo mecanismos excitatórios e inibitórios do tronco cerebral, do sistema nervoso
autônomo e estruturas corticais responsáveis pelo aspecto emocional da percepção da dor
(Marchand, 2008).
Os mecanismos excitatórios podem induzir uma sensibilização central ao nível da medula
espinhal. Esta sensibilização espinhal é definida como um aumento na excitabilidade e descarga
espontânea dos neurônios nociceptivos espinhais, aumentando a área de recepção do estímulo, e
uma acentuada resposta dos neurônios da medula aos impulsos nociceptivos (hiperalgesia) e não
nociceptivos (alodinia). Esta sensibilização espinhal depende da ativação dos receptores Nmetil-D-aspartato (NMDA) nos neurônios espinhais, que são ativados pela liberação sustentada
de glutamato. Estes mecanismos neurofisiológicos e neuroquímicos envolvidos na
sensibilização espinhal são responsáveis pela modificação do circuito nociceptivo espinhal e
contribuem para a manutenção da dor (Woolf e Tompson, 1991).
O corno dorsal da medula espinhal recebe e processa as informações sensoriais e retransmite
estas informações ao cérebro. Vários neurotransmissores, incluindo peptídeos (substância P,
neuropeptídeo Y), aminoácidos excitatórios (glutamato, aspartato) e inibitórios (ácido gamaaminobutírico - GABA, glicina), óxido nítrico (NO), prostaglandinas, adenosina trifosfato
(ATP), opióides endógenos e monoamina (serotonina, norepinefrina), são responsáveis por
transmitir as informações periféricas aos neurônios da medula espinhal. Estes
neurotransmissores agem em receptores excitatórios (NMDA) e inibitórios (GABA, glicina),
modulando de forma excitatória ou inibitória, respectivamente, os impulsos nociceptivos
periféricos. Então, as transmissões sinápticas excitatórias e inibitórias são moduladas na medula
espinhal por vários neuromoduladores. O GABA, os opióides, os 2-agonistas, a serotonina e a
norepinefrina inibem a transmissão sináptica excitatória, enquanto que o ATP, a substância P e
os prostanóides são facilitadores dela. Inversamente, a serotonina, a norepinefrina e a
acetilcolina facilitam a transmissão sináptica inibitória (Fields et al., 1991).
A teoria do portão da dor sugeriu que fibras do tipo Aβ de baixo limiar e fibras C de alto limiar
modulam a atividade de interneurônios inibitórios localizados na medula espinhal. Os
interneurônios inibitórios normalmente reduzem os estímulos eferentes de neurônios de
projeção espontaneamente ativos, os quais retransmitem informações sensoriais ao cérebro. A
ativação de fibras Aβ de baixo limiar, as quais normalmente transmitem estímulos não
nociceptivos, aumenta os efeitos inibitórios de interneurônios sobre os neurônios de projeção,
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reduzindo com isso a transmissão de estímulos dolorosos ao cérebro (Traub, 1997; Millan,
1999).
A despeito da modulação da dor na medula espinhal, vários testes foram realizados em animais
para avaliar os efeitos antinociceptivos de fármacos administrados pela via espinhal. É
importante considerar que diferenças no estímulo nociceptivo (calor, pressão, elétrico) podem
envolver distintas vias utilizando diferentes neurotransmissores, além do mais, o processamento
da informação nociceptiva pode variar muito entre as espécies. Portanto, a modulação da
nocicepção por alguns fármacos pode depender tanto do tipo de teste quanto da espécie
utilizada. Mais além, alguns agonistas seletivos de receptores opióides exibiram vários graus de
antinocicepção dependendo do teste utilizado. Por exemplo, agonistas de receptores
κopióides foram mais efetivos com estímulos de pressão do que térmicos (Tyers, 1980).
3.3 – Modulação colinérgica da dor
Acetilcolina alcança seus efeitos antinociceptivos através de sua interação com ambos
receptores nicotínicos (acoplados a canais iônicos) e muscarínicos (acoplados às proteínas G),
no sistema nervoso central. Tanto agonistas de receptores colinérgicos quanto os inibidores da
acetilcolinesterase (chamados no coletivo de colinomiméticos), inibiram com sucesso os sinais
de dor em humanos e animais, sendo eficazes em vários estudos com diferentes modelos de dor,
sugerindo um amplo uso terapêutico (Jones e Dunlop, 2007).
Neostigmina, um anticolinesterásico reversível, quando administrado pela via espinhal,
aumentou a acetilcolina no líquor. Entretanto, devido à sua natureza hidrofílica (pela presença
de uma amônia quaternária funcional), não atravessa a dura-máter, o que justificou o interesse
pelo seu uso intratecal no início dos anos 1990 (Hood et al., 1995).
A analgesia resultando da administração intratecal da neostigmina pode ser devido ao aumento
na concentração de acetilcolina no líquor e sua consequente ligação a receptores muscarínicos
do tipo M1, M2, M3 e M4, além de sua interação com receptores nicotínicos (Honda et al.,
2000; Genzen et al., 2001). Os receptores muscarínicos são localizados em interneurônios
colinérgicos do corno dorsal da medula espinhal, na substância gelatinosa, enquanto que os
receptores nicotínicos são localizados nas terminações nervosas dos aferentes primários, nos
interneurônios inibitórios, nas fibras noradrenérgicas descendentes, no gânglio da raiz dorsal e
nas células da micróglia (Wamsley et al., 1981; Genzen et al., 2001; Vincler e Eisenach, 2004).
A existência de uma diferença na predominância de diferentes tipos de receptores colinérgicos
entre machos e fêmeas tem sido sugerida. Enquanto que em machos os receptores muscarínicos
podem ser responsáveis pelo efeito antinociceptivo, a participação de receptores nicotínicos e
muscarínicos foi demonstrada em fêmeas (Chiari et al., 1999; Lavand’homme e Eisenach,
1999).
Os interneurônios colinérgicos na medula espinhal podem ser ativados pelas vias
serotoninérgicas e noradrenérgicas descendentes inibitórias da dor (Bouaziz et al., 1995).
Interneurônios gabaérgicos possuem receptores muscarínicos em suas terminações nervosas,
soma e dendritos. A ativação destes receptores aumenta a excitabilidade destes interneurônios
inibitórios, aumentando a liberação de GABA na substância gelatinosa (Baba et al., 1998). Mais
além, administração intratecal de neostigmina resultou em diminuição da substância P (Smith et
al., 1989).
Estímulos nociceptivos determinaram aumentos nas concentrações de acetilcolina na medula
espinhal, como foi verificado no líquor de ovelhas anestesiadas recebendo estímulos dolorosos
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(Eisenach et al., 1996). Esta acetilcolina é liberada de interneurônios colinérgicos no corno
dorsal da medula espinhal, sendo ativados pelas vias modulatórias inibitórias descendentes da
dor, tanto noradrenérgicas quanto serotoninérgicas. Em suporte a esta informação, os efeitos
antinociceptivos do agonista 2-adrenérgico clonidina foi bloqueado pela atropina (Zhuo e
Gebhart, 1990; Detweiler et al., 1993). Um estudo mostrou que receptores muscarínicos
participam dos efeitos antinociceptivos da clonidina em um modelo de dor pós-operatória
(Brennan et al., 1996). Além disso, as ações dos agonistas 2-adrenérgicos na ovelha foram
intensificadas pela administração intratecal de anticolinesterásicos no período pós-cirúrgico
(Bouaziz et al., 1995).
Os neurônios das camadas mais superficiais da substância gelatinosa da medula espinhal
(lâmina II) têm um importante papel na transmissão da dor, uma vez que recebem sinais
inibitórios e excitatórios da periferia, de interneurônios espinhais e também de regiões
supraespinhais. Um estudo relatou que a acetilcolina atenua as correntes nervosas excitatórias
na substância gelatinosa da medula espinhal. Ainda, foi sugerido que o glutamato seja o
desencadeador destas correntes excitatórias. Estas observações sugerem que as ações da
acetilcolina reduzem a liberação de glutamato na medula espinhal. Em conjunto com a redução
da transmissão excitatória, a acetilcolina foi também relacionada com o aumento da frequência
das correntes inibitórias na medula espinhal, indicando um efeito estimulador na liberação de
GABA pré-sináptico (Li et al., 2002).
O sistema colinérgico espinhal também tem um papel importante nas ações dos opióides, uma
vez que a administração intratecal de atropina reduziu os efeitos analgésicos da morfina
administrada sistemicamente em ratos (Chiang e Zhuo, 1989). Além disso, neostigmina
melhorou a capacidade da morfina em reduzir a dor por estímulo térmico em ratos (Eisenach e
Gebhart, 1995). Outro estudo confirmou esta interação entre o sistema colinérgico e opióide em
humanos. Alfentanil aumentou as concentrações de acetilcolina no líquor e seu efeito analgésico
foi intensificado pela neostigmina (Hood et al., 1997).
Alguns estudos sugerem uma interação sinérgica da neostigmina com 2-agonistas (Zhuo e
Gebhart, 1990; Detweiler et al., 1993; Duflo et al., 2005). A estimulação de sistemas
colinérgicos pela administração espinhal de clonidina é amplamente documentada em humanos
e em animais, aumentando as concentrações de acetilcolina no líquor, o que potencializou seus
efeitos antinociceptivos (Abram e Winne, 1995; Hood et al., 1996; Pan et al., 1998; D’Angelo et
al., 2001; Van de Velde et al., 2009).
A despeito dos efeitos antinociceptivos da neostigmina intratecal terem sido amplamente
descritos em vários estudos, em humanos induziu efeitos adversos gastrointestinais e
cardiovasculares importantes, desencorajando seu uso clínico por essa via, o que fomentou
estudos pela via epidural (Hood et al., 1995; Eisenach et al., 1997; Owen et al., 2000).
A analgesia da neostigmina pela via epidural parece ser o resultado de uma ação central mais do
que periférica. Em pacientes humanos submetidos a cirurgia, neostigmina epidural resultou em
analgesia após a administração de uma dose dez vezes menor quando comparada com
administração intra-articular no joelho, sugerindo uma ação central (Lauretti et al., 2000).
Neostigmina epidural age nas enzimas acetilcolinesterase e butirilcolinesterase expressas nas
meninges que recobrem a medula espinhal, determinando aumentos na acetilcolina no líquor
(Ummenhofer et al., 1998). Há também a possibilidade de um efeito direto da neostigmina
como um agonista colinérgico nos receptores muscarínicos e nicotínicos dos neurônios na
medula espinhal, além da estimulação indireta da liberação de óxido nítrico (Xu et al., 1996).
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3.4 – Modulação noradrenérgica da dor
O corno dorsal da medula espinhal é um elo crítico para todas as vias ascendentes da dor e a
medula espinhal recebe intensa inervação das vias noradrenérgicas descendentes. Além disso, a
ação modulatória da dor pela norepinefrina tem sido mais amplamente estudada na medula
espinhal do que em qualquer outro local do sistema nervoso. A fonte de norepinefrina espinhal
vem dos axônios descendentes que se originam no núcleo noradrenérgico no tronco cerebral,
principalmente dos grupos de células noradrenérgicas A5, A6 e A7 na ponte (Proudfit, 1988;
Jones, 1991; Kwiat e Basbaum, 1992).
Os receptores adrenérgicos são divididos em duas categorias principais,
e
β-adrenoceptores. Os -adrenoceptores são classificados em subtipos, sendo 1A, 1B, 1D,
2A, 2B e 2C, já os β-adrenoceptores em subtipos de 1 a 3 (Aantaa et al., 1995; Bylund,
1995). Em geral, as proteínas G intracelulares medeiam as ações dos adrenoceptores. Os
receptores 2-adrenérgicos, quando ativados, promovem a redução intracelular da adenililciclase ou modificam diretamente a atividade de canais iônicos. Já os receptores β-adrenérgicos,
quando ativados, aumentam os níveis intracelulares de adenilil-ciclase. Os receptores 1adrenérgicos são acoplados à fosfolipase C ou diretamente aos canais de cálcio, permitindo sua
abertura e o influxo deste íon para dentro da célula (Summers e McMartin, 1993). Receptores
adrenérgicos localizados nos neurônios adrenérgicos são considerados auto receptores. No geral,
os auto receptores localizados no soma e dendritos inibem a descarga de impulsos dos
neurônios, já aqueles localizados nas terminações nervosas do axônio noradrenérgico inibem a
liberação de norepinefrina. Adrenoceptores localizados em neurônios não noradrenérgicos são
considerados heteroceptores. Heteroceptores localizados nas células alvo não noradrenérgicas
são ativados pela liberação de norepinefrina dos neurônios noradrenérgicos. Além da clássica
transmissão sináptica através da fenda sináptica, os receptores noradrenérgicos são ativados pelo
volume de transmissão de locais distantes de onde ocorreu a liberação de norepinefrina (Zoli e
Agnati, 1996).
Resultados de hibridização in situ indicam que os receptores 2A-adrenérgicos se distribuem
intensamente no corno dorsal e ventral da medula espinhal, além do núcleo espinhal lateral. Os
2C-adrenoceptores foram encontrados em menor número em várias camadas da substância
gelatinosa da medula espinhal, enquanto que os 2B-adrenoceptores foram detectados somente
em uma pequena quantidade na camada mais superficial do corno dorsal da medula espinhal
(Shi et al., 1999). O 1-adrenoceptor e seus subtipos são amplamente distribuídos ao longo da
medula espinhal, onde particularmente o 1A e 1D-adrenoceptor possuem uma intensa
expressão no corno ventral da medula espinhal (Nalepa et al., 2005). Estudos autorradiográficos
indicam que os β-adrenoceptores são localizados nas terminações centrais das fibras
nociceptivas aferentes primárias, onde o subtipo mais encontrado é o β2, podendo mediar os
efeitos modulatórios da dor da epinefrina (Patterson e Hanley, 1987; Carlton et al., 1991).
Foi demonstrado que os efeitos dos agonistas adrenérgicos na modulação inibitória da dor na
medula espinhal é mediado por sua interação com receptores α-adrenérgicos e que sua potência,
início e duração do efeito antinociceptivo depende, em parte, de sua degradação pela
monoamina oxidase e de sua afinidade de recaptação pelas bombas catecolaminérgicas.
Terminações nervosas noradrenérgicas na medula espinhal possuem receptores α-adrenérgicos,
sendo diferentes nas membranas pré (α2-adrenérgicos) e pós-sinápticas (α1-adrenérgicos), onde
a ativação destes levam a mecanismos farmacológicos diferentes (Langer et al., 1977). O efeito
total de um agonista α-adrenérgico nas sinapses noradrenérgicas da medula espinhal depende de
sua relativa potência em ativar os receptores pré e pós-sinápticos, diferindo consideravelmente
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dependendo do órgão e espécie estudada (Kobinger, 1978; Reddy et al., 1980). Em um estudo
utilizando administração espinhal de agonistas e antagonistas adrenérgicos em ratos, os autores
encontraram diferenças significativas nas potências destes fármacos para os receptores αadrenérgicos pré e pós-sinápticos, sugerindo que o efeito antinociceptivo de um agonista
adrenérgico administrado pela via espinhal seja mediado por receptores pós-sinápticos (Reddy
et al., 1980). Entretanto, outros autores atribuem os efeitos antinociceptivos dos agonistas αadrenérgicos na medula espinhal pela sua interação com os receptores pré-sinápticos (Stone et
al., 1997; Duflo et al., 2003; Van de Veld et al., 2009). Experimentos com transecção medular
indicaram que a atenuação do reflexo nociceptivo e as respostas neuronais produzidas pela
administração sistêmica de agonistas α2-adrenérgicos foram independentes de estruturas
supraespinhais, corroborando para o conceito de que o efeito antinociceptivo seja
predominantemente devido a ação direta na medula espinhal (Pertovaara et al., 1991). Em
animais com a medula espinhal intacta, a administração espinhal de um α2-agonista aumentou a
liberação de norepinefrina (Klimscha et al. 1997), enquanto que em segmentos preparados de
medula os níveis deste neurotransmissor diminuíram. Uma provável explicação para estes
achados é que α2-agonistas administrados pela via espinhal aumentem a liberação de
norepinefrina através da ativação de circuitos neuronais na medula e que o efeito espinhal direto
deste neurotransmissor é a inibição da liberação de norepinefrina devido a um mecanismo de
auto-regulação sobre as terminações nervosas das vias noradrenérgicas descendentes, mediado
pela ativação de receptores α2-adrenérgicos (Li et al., 2000). De acordo com esta hipótese, a
antinocicepção induzida pela administração espinhal de um α2-agonista em animais com a
medula espinhal íntegra pode ser devido a um circuito de retroalimentação, possivelmente
envolvendo ligações com acetilcolina e óxido nítrico, contribuindo para a liberação de
norepinefrina na medula espinhal. Esta hipótese está de acordo com os achados de que a
antinocicepção induzida pelos α2-agonistas seja, em parte, mediada pela ativação colinérgica
(Detweiler et al., 1993; Li e Eisenach, 2002).
A ativação tanto do subtipo α2A quanto do α2C na membrana pré-sináptica das fibras aferentes
primárias pode mediar o efeito antinociceptivo dos agonistas α2-adrenérgicos. Estudos
farmacológicos tem sugerido que a ativação do subtipo α2A determina o efeito antinociceptivo
de um agonista α2-adrenérgico (Millan et al., 1994; Stone et al. 1997), enquanto que outros tem
sugerido que o local de ação pode ser tanto no subtipo α2A quanto nos outros dois subtipos,
α2B e α2C, dependendo do agonista usado (Takano e Yaksh, 1992). Evidências anatômicas e
farmacológicas sugeriram uma mudança nos mecanismos antinociceptivos da clonidina
administrada pela via espinhal, de uma dependência predominante do subtipo α2A nos ratos
normais para o subtipo α2C em ratos com injúria de nervos. Este estudo sugeriu ainda que a
antinocicepção pelos α2-agonistas, seguindo procedimentos cirúrgicos, seja dependente tanto da
interação com o subtipo α2A quanto α2C do receptor adrenérgico (Duflo et al., 2003). De
maneira geral, estudos originalmente indicaram que o subtipo α2A primariamente determina a
hipotensão mediada pelo sistema nervoso central (MacMillan et al., 1996), anestesia, analgesia e
sedação (Lakhlani et al., 1997). O subtipo α2B parece ser necessário para a resposta
hipertensiva periférica inicial aos agonistas α2-adrenérgicos (Link et al., 1996), hipertensão
induzida por sal e possivelmente desenvolvimento fetal e reprodução (Mkaritsis et al., 1999). Já
o subtipo α2C parece contribuir para os efeitos antinociceptivos dos agonistas α2-adrenérgicos e
um efeito sinérgico com os opióides (Guo et al., 1999).
Um estudo com ratos geneticamente modificados sem o subtipo de receptor adrenérgico α2A,
mostrou uma diminuição na potência antinociceptiva dos agonistas α2-adrenérgicos testados,
com a seguinte ordem do mais para o menos afetado: clonidina > dexmedetomidina >
norepinefrina = epinefrina, sugerindo que o principal mecanismo de ação analgésico de um
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agonista α2-adrenérgico é dependente do subtipo α2A (Stone et al., 1997). Epinefrina, uma αagonista não seletivo, produziu hiperpolarização das terminações nervosas dos aferentes
primários na medula espinhal isolada de rãs, sendo antagonizada por antagonista α2adrenérgico, mas não por antagonista α1-adrenérgico (Wohlberg et al., 1985). Clonidina, um
α2-agonista seletivo, aumentou a excitabilidade das terminações nervosas aferentes das fibras
tipo C na medula espinhal, enquanto que norepinefrina reduziu sua excitabilidade. É provado
que o aumento na excitabilidade das terminações centrais das fibras nervosas aferentes
primárias reflete em um aumento na inibição pré-sináptica, sugerindo que a ativação seletiva
dos receptores α2-adrenérgicos pré-sinápticos inibe os impulsos nociceptivos para o corno
dorsal da medula espinhal (Rudomin e Schmidt, 1999). Estudos com ratos sugeriram que a
ativação de receptores α1D-adrenérgicos na medula espinhal contribuiu para o efeito de prónocicepção, intensificando a modulação da dor na medula, resultando em maior comportamento
relacionado à nocicepção (Harasawa et al., 2003).
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4 – CAPÍTULO I
Neostigmina associada à lidocaína para anestesia epidural em éguas
4.1 – Introdução
Anestésicos locais são frequentemente utilizados para induzir anestesia epidural para vários
procedimentos diagnósticos e cirúrgicos em equinos. Estes fármacos deprimem a condução
axonal, e podem afetar fibras nervosas simpáticas, sensoriais e motoras. Esta ação não
específica pode resultar em fraqueza dos membros pélvicos, ataxia, quedas e hipotensão.
Portanto, pode ser vantajoso utilizar fármacos para anestesia epidural que induzem bloqueio de
fibras sensoriais sem afetar fibras autonômicas e motoras (LeBlanc et al., 1988; LeBlanc e
Caron, 1990). Lidocaína é um dos anestésicos locais mais comumente empregados na anestesia
epidural (Grubb et al., 1992). O tempo de anestesia epidural com o uso deste fármaco varia de
60 a 90 minutos, sendo geralmente insuficiente para completar inúmeros procedimentos
(Shelling e Klein, 1985; Grubb et al., 1992).
Há alguns anos, neostigmina, um inibidor colinesterásico, foi testado como um analgésico
espinhal em estudos clínicos com seres humanos, em combinação com anestésicos locais,
opióides e alfa2-agonistas, em várias condições de dor aguda (Lauretti et al., 1999; Owen et al.,
2000; D’Aangelo et al., 2001). Administração intratecal deste anticolinesterásico induziu efeitos
adversos gastrointestinais importantes, desencorajando seu uso clínico por esta via de
administração (Hood et al., 1995; Eisenach et al., 1997; Owen et al., 2000; D’Angelo et al.,
2001). Injeção epidural de neostigmina tem demonstrado eficácia em prolongar o tempo de
resgate analgésico para os anestésicos locais, opióides e alfa2-agonistas sem a ocorrência de
efeitos adversos gastrointestinais importantes (Lauretti et al., 1999; Nakayama et al., 2001;
Roelants e Lavand’Homme, 2004).
Trabalhos científicos considerando a administração epidural de neostigmina associada ou não a
anestésicos locais ainda são raros em equinos, sendo que os primeiros foram publicados durante
o desenvolvimento da fase final desse trabalho e se limitaram ao estudo apenas em machos
castrados (DeRossi et al., 2012; DeRossi et al., 2013). Devido às diferenças entre sexos em
relação à nocicepção já terem sido evidenciadas em outras espécies (Bartley e Fillingim, 2013;
da Silva et al., 2013; Stumpf et al., 2013; Bement et al., 2014; Vacca et al., 2014), acreditamos
que o presente estudo poderá trazer contribuição nesse sentido. O objetivo desta pesquisa foi
avaliar se a adição de neostigmina à lidocaína epidural caudal promoveria aumento do tempo da
anestesia em éguas, além de seus efeitos cardiorrespiratórios.
4.2 – Materiais e Métodos
Seis éguas, sem raça definida, com peso médio de 350 Kg (+ 25,98) e idade média de 16,83
anos (+ 2,11) e escore corporal médio de 6,0 (+ 1,11) em uma escala de 1 a 9, foram
selecionadas a participar do estudo. Previamente ao estudo, todos os animais foram
considerados hígidos por meio de exames físico e laboratoriais, sendo submetidos a um período
de adaptação de sete dias, quando foram estabulados em baias individuais, onde receberam feno
e água à vontade. O protocolo experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de
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Animais da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil (protocolo número 99/2012 aprovado
em 25/04/2012), sendo que este estudo foi desenvolvido no mês de maio de 2012.
Utilizou-se um delineamento experimental do tipo cross-over, onde cada animal passou por
todos os três tratamentos, administrados por via epidural caudal, através de cateter previamente
implantado. Para se evitar eventuais efeitos residuais entre os tratamentos, um período de 72
horas foi estabelecido de um tratamento para outro.
O tratamento 1 (NEOST) consistiu de 4µg/Kg de metilssulfato de neostigmina (0,5 mg/mL,
Normastig, União Química, ampolas com 1,0 mL), o tratamento 2 (LIDO) consistiu de 0,35
mg/Kg de lidocaína 2% sem vasoconstritor (cloridrato de lidocaína, Cristália) e o tratamento 3
(LIDO + NEOST) consistiu de 4µg/Kg de neostigmina e 0,35 mg/Kg de lidocaína 2%.
Padronizou-se o volume final de cada tratamento para 10 mL (Natalini, 2010), adicionando
cloreto de sódio a 0,9%. Os tratamentos foram administrados a uma velocidade de 1 mL a cada
10 segundos para padronização da distribuição dos fármacos dentro do espaço epidural.
A fim de se evitar interferência de repetidas punções epidurais, todos os tratamentos foram
injetados através de cateter implantado nesse espaço, um para cada animal, 72 horas antes do
início do experimento. Para a colocação dos cateteres, os animais passaram por um período
prévio de seis horas de jejum alimentar e duas horas de jejum hídrico, quando foram sedados
com 0,5 mg/kg de xilazina 10% (AnaSed®, LLOYD) por venopunção da jugular externa. A
região correspondente ao primeiro espaço intercoccígeo foi localizada e preparada
cirurgicamente. Logo após, a pele e o tecido subcutâneo foram dessensibilizados pela infiltração
de 3,0 mL de lidocaína 2% sem vasoconstritor (Cristália). Após a dessensibilização da área e
antissepsia, uma agulha de Tuohy 18G (Portex) foi utilizada para penetrar no espaço epidural,
utilizando a técnica de perda de resistência à injeção de ar para localizar este espaço. Em
seguida, um cateter epidural 18G (Portex) foi introduzido cranialmente até atingir 10 cm a partir
da ponta da agulha (DeRossi et al., 2012), utilizando-se as marcações no cateter para avaliar o
comprimento a ser direcionado para dentro do espaço epidural. Antes de remover a agulha, foi
injetado pelo cateter 1,0 mL de lidocaína 2% sem vasoconstritor para cada 100 Kg de peso vivo
para verificar a correta localização do cateter, por meio da perda de sensibilidade do períneo à
punção com agulha fina (22 G) e ausência do tônus de cauda. Os cateteres foram fixados à pele
utilizando a técnica de tunelização (Bubeck et al., 2004). Um curativo com gaze estéril com
solução de clorexidina 2% foi realizado sobre o local de inserção do cateter e trocado
diariamente durante todo o período experimental. Para se evitar obstrução do fluxo do cateter, o
mesmo era lavado diariamente com 0,5 mL de solução salina 0,9% com heparina à 10 UI. Na
ocasião de cada tratamento, o cateter era lavado após o final do período de avaliação, para se
evitar interferência da solução de lavagem com o tratamento em questão.
Durante a realização dos tratamentos, os animais passaram por coleta de dados clínicos, por um
único avaliador cego no estudo. Os animais eram vendados antes da administração de cada
tratamento e permaneciam assim até o final do período de avaliação para se evitar
condicionamento dos mesmos durante a realização do estímulo com agulha fina. Avaliaram-se a
frequência cardíaca e pressão arterial (monitor multiparamétrico Dixtal DX 2010), frequência
respiratória e a temperatura retal (termômetro digital BD). A frequência cardíaca foi aferida
através do eletrocardiograma contínuo na derivação I, onde os eletrodos foram posicionados de
acordo com a derivação base ápice. Para a mensuração da pressão arterial oscilométrica, a
circunferência da base da cauda foi determinada em centímetros e um manguito foi escolhido de
acordo com esta circunferência, quando este era colocado sobre esta região. A frequência
respiratória foi avaliada através da observação direta dos movimentos respiratórios. Para o
registro da temperatura retal, o sensor de um termômetro digital foi colocado em contato com a
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mucosa retal até que o mesmo registrasse o valor desta variável. A sedação, comportamento e
ataxia foram avaliados por meio de escores (Olbrich e Mosing, 2003). Para a sedação: 1 –
nenhuma variação na posição da cabeça; 2 – abaixamento da cabeça ao nível do cotovelo e 3 –
abaixamento da cabeça ao nível do carpo ou abaixo. Para o comportamento: 1 – calmo e alerta;
2 – inquieto (movimento moderado dentro do tronco); 3 – excitado (movimento violento dentro
do tronco). Para a ataxia: 1 – postura corporal normal, reação normal à pressão lateral, marcha
normal; 2 – moderado bamboleio, atraso à pressão lateral; 3 – severo bamboleio, descanso
contra o tronco, severa variação na marcha ou inapto a se locomover; 4 – queda. Estas
informações foram registradas imediatamente antes e a cada 15 minutos durante a primeira hora
depois da administração dos tratamentos, e então, a cada 30 minutos até que os escores
retornassem ao basal.
A avaliação da anestesia foi feita por meio estímulo de pele com agulha fina (25 mm x 0,7mm;
22 G) nos dermátomos perineais (1, 2 e 8), sacrais (3 e 4) e lombar (9) (Natalini et al., 2006)
bilateralmente ao plano sagital mediano (Figura 4.1). Considerou-se anestesia quando o animal
não respondia ao estímulo nos dois antímeros. As reações consideradas nesta avaliação foram
movimento de membros, giro da cabeça em direção ao local do estímulo ou tentativa de
escoicear. Caso ocorresse anestesia em algum dermátomo, esta seria avaliada a cada 15 minutos
até que o animal produzisse uma resposta positiva ao estímulo com agulha fina. A duração total
da anestesia era então registrada para cada dermátomo.

Figura 4.1 – Localização dos dermátomos caudais, adaptado de Natalini
(2006). 1 = dermátomo perineal inervado pelo nervo coccígeo caudal; 2 =
dermátomo perineal inervado pelos nervos sacrais S3 e S4; 3 = dermátomo
sacral 3 inervado pelos nervos sacrais 1 a 5; 4 = dermátomo sacral 4
inervado pelos nervos espinhais L6, S1 e S2; 8 = dermátomo perineal
inervado pelo nervo lombar L3; 9 = dermátomo lombar inervado pelos
nervos espinhais L1 a L6. Acervo pessoal de Rafael Vieira.
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Análise Estatística
Os dados dos parâmetros clínicos e dos testes dos dermátomos foram submetidos ao teste de
Kolmogorov-Smirnov. Os dados são apresentados em média e erro padrão da média. Os dados
referentes aos parâmetros clínicos, dentro de um mesmo tratamento e entre tratamentos, e os
dados referentes aos dermátomos, dentro de um mesmo tratamento, foram submetidos à análise
de variância, para comparação das médias, utilizando o teste ANOVA, onde o teste de Tukey foi
utilizado como pós-teste para determinação de diferença significativa entre as médias. Para os
dados referentes aos dermátomos, entre tratamentos, foi utilizado o test t para comparação das
médias e determinação de diferença significativa. Os dados não paramétricos referentes aos
escores de sedação, comportamento e ataxia foram submetidos ao teste de Friedman, onde o
teste de Dunns foi utilizado para determinação da diferença significativa entre as médias. Um
valor de P < 0,05 foi considerado significante. As análises foram realizadas utilizando o
software estatístico GraphPad Prism 5.
4.3 – Resultados
A comparação das médias do tempo de anestesia dos dermátomos dentro dos tratamentos e entre
estes, se deu entre os grupos LIDO e LIDO + NEOST, uma vez que o grupo que recebeu apenas
NEOST não desenvolveu anestesia em nenhum dermátomo avaliado. Apesar dos tempos de
anestesia no dermátomo 8 serem em média 20% superiores no grupo LIDO + NEOST, não se
verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos neste (P=0,09) ou nos
outros dermátomos. A avaliação do tempo de anestesia entre os dermátomos dentro dos
tratamentos LIDO e do LIDO + NEOST mostrou diferença (P<0,05) entre o dermátomo sacral 3
e os demais, sendo que este permaneceu com anestesia por um período de tempo menor (Figura
4.2).

Figura 4.2 - Médias (+ erros-padrão da média) do tempo de anestesia nos dermátomos caudais de éguas
tratadas com lidocaína (LIDO) e lidocaína combinada com neostigmina (LIDO + NEOST), através de
cateter epidural caudal. *Difere dos demais dermátomos. D1 = dermátomo perineal 1 (P = 0,7926); D2 =
dermátomo perineal 2 (P = 1,0000); D3 = dermátomo sacral 3 (P = 0,6109); D4 = dermátomo sacral 4 (P
= 0,4896); D8 = dermátomo perineal 8 (P = 0,0925).
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Durante a fase de implantação do cateter epidural, três éguas foram descartadas do estudo. O
motivo para a exclusão destes animais foi o fato de que, após a injeção de
1 mL de
lidocaína 2% para cada 100 Kg de peso vivo para a confirmação do posicionamento do cateter,
ocorreu bloqueio sensorial dos dermátomos perineais e sacrais apenas de um lado do plano
sagital mediano, sugerindo uma distribuição desuniforme do medicamento dentro espaço. Três
novos animais substituíram estes que foram excluídos, e tiveram uma resposta adequada ao teste
de posicionamento do cateter epidural com injeção de lidocaína 2%.
Em nenhuma das variáveis clínicas testadas verificou-se estatisticamente efeito do tempo em
cada um dos tratamentos. Entretanto, quando se comparou efeitos dos tratamentos entre grupos,
em cada tempo, algumas diferenças se fizeram evidentes. A frequência cardíaca foi menor no
grupo NEOST do que no grupo LIDO dos 45 aos 60 minutos (35,33 + 6,12 versus 43,83 + 6,96;
34,50 + 4,55 versus 41,67 + 8,45, respectivamente; média + desvio padrão). A frequência
respiratória, pressão arterial sistólica, diastólica e média e a temperatura retal não sofreram
influência do tempo nem dos tratamentos (P>0,05). Não houve diferença estatística entre os
escores de sedação e comportamento entre os tratamentos. O tratamento NEOST não induziu
ataxia em nenhum momento de avaliação, enquanto que os tratamentos LIDO e LIDO +
NEOST induziram ataxia dos 15 aos 60 minutos, diferindo do tratamento NEOST (Figura 4.3).

Figura 4.3 - Medianas ( intervalo interquartil) dos escores de ataxia de éguas tratadas com
neostigmina (NEOST), lidocaína (LIDO) ou suas combinações (LIDO + NEOST) através de
cateter epidural caudal. * NEOST difere dos demais tratamentos (P<0,05).

4.4 – Discussão
O uso de lidocaína, no presente estudo, se mostrou eficiente em promover anestesia nos
dermátomos 1, 2, 4 e 8, sendo de duração mínima no dermátomo 3 e nula no dermátomo 9.
Estes achados aconteceram de forma homogênea bilateralmente nos dermátomos e em todos os
animais, onde o tempo médio de anestesia nos dermátomos perineais com o tratamento LIDO
foi de 58,4 minutos, enquanto que com o tratamento LIDO + NEOST foi de 64,2 minutos, sem
diferença estatística (P>0,05). Tempo médio de duração superior (70 min) em dermátomos
perineais foi relatado em estudos que utilizaram a lidocaína epidural em dose inferior do que no
presente estudo (0,2mg/kg contra 0,35 mg/kg, respectivamente) (DeRossi et al.,2012; DeROSSI
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et al., 2013). No geral, o principal determinante da ação epidural de um anestésico local é a
dose, representando um papel mais importante do que o volume ou concentração (Dernedde et
al., 2003a; Dernedde et al., 2003b). Em um estudo, a migração cranial do anestésico local dentro
do espaço epidural foi similar com 20 mL de lidocaína 1% ou 10 mL de lidocaína 2%, mas a
intensidade do bloqueio foi maior neste último grupo (Sakura et al., 1999). Se a diferença no
volume injetado for maior que 200% para a mesma concentração, tanto a intensidade quanto a
extensão do bloqueio será maior no grupo com o maior volume (Salinas, 2007).
O efeito da dose do anestésico local no tônus simpático dos vasos sanguíneos das meninges é
complexo. Em baixas doses parece prevalecer um efeito vasoconstritor, enquanto que em doses
elevadas um efeito vasodilatador. Estas variações no tônus vascular podem influenciar a
permanência do anestésico local no espaço epidural e, desta forma, na intensidade e duração de
seu efeito (Aps e Reynolds, 1976;
Reynolds, 1987; Sakonju et al., 2011). Neste estudo,
o volume dos fármacos em todos os tratamentos foi completado para 10 mL com solução de
cloreto de sódio a 0,9%, diferentemente de DeRossi et al. (2012 e 2013) que não diluíram seus
tratamentos. Portanto, a diluição dos tratamentos realizada neste estudo pode ter contribuído
para uma menor duração de efeito anestésico da lidocaína sozinha ou associada com a
neostigmina, apesar de uma dose maior destes fármacos terem sido utilizadas. Além disso, no
presente trabalho, o estímulo com agulha fina restringiu-se apenas à pele, diferente de DeRossi
et al. (2012 e 2013) que aprofundaram a agulha até a musculatura.
O tipo de estímulo doloroso parece ter grande influência na duração do efeito anestésico da
lidocaína epidural em equinos. A exemplo disto, LeBlanc et al. (1988), utilizando um modelo de
nocicepção através de eletroestimulação dos dermátomos perineais, encontraram um tempo de
analgesia médio de 150 minutos para lidocaína epidural, bem superior aos relatados no presente
e por outros (DeRossi et al., 2012; DeRossi et al., 2013) que usaram estímulo por agulha fina.
Há uma discrepância entre estudos a cerca da dose efetiva de neostigmina epidural, o que pode
ser parcialmente explicado pelo nível de estímulo nociceptivo desencadeado (Kaya et al., 2004).
Após cirurgias artroscópicas de joelho em humanos, neostigmina epidural produziu até oito
horas de analgesia na dose de 100 g (Lauretti et al., 1999), enquanto que após histerectomia,
250 g de neostigmina foi inefetiva e 480 g produziu menos de quatro horas de analgesia
(Nakayama et al., 2001).
Apesar de no dermátomo perineal 8, os tempos de duração de anestesia apresentarem média
superior no grupo LIDO + NEOST em relação ao grupo LIDO (64,2 minutos versus 58,4 min),
a adição de neostigmina não se mostrou eficiente em melhorar ou prolongar o efeito da
lidocaína epidural neste ou nos outros dermátomos (P>0,05). Diferentemente do presente
estudo, outros trabalhos utilizando um modelo semelhante demonstraram que a adição de
neostigmina nas doses de 1 a 2 µg/Kg aumentou o período de analgesia, mas não de anestesia,
da lidocaína epidural chegando a valores médios de 150 min de duração (DeRossi et al., 2012).
Nossos resultados mostraram que o uso epidural caudal de solução de neostigmina pura na dose
de 4µg/Kg não afetou os parâmetros cardiovasculares basais, podendo esse fármaco ser
considerado seguro neste aspecto. Como os autores não tinham conhecimento de estudos com
neostigmina epidural em equinos durante a realização desta pesquisa, a dose utilizada foi
adaptada de pesquisas com humanos (Lauretti et al., 1999; Omais et al., 2002; Kaya et al., 2004;
Roelants et al., 2004; Roelants et al., 2005; Ross et al., 2009). Na comparação com o grupo
LIDO, os valores de frequência cardíaca para o grupo NEOST foram inferiores 45 e 60 minutos
após aplicação. Apesar da ocorrência dessas diferenças, estas não se mostraram clinicamente
relevantes e nem diferiram dos valores basais, não acarretando nenhuma alteração importante
nos animais.
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De forma semelhante, DeRossi et al. (2012) não encontraram alterações na frequência cardíaca
e na pressão arterial com a associação de neostigmina epidural (1 µg/Kg) com lidocaína em
equinos. Nesse mesmo estudo, o uso de neostigmina na dose de 2 µg/Kg também associada à
lidocaína pela via epidural causou redução da frequência cardíaca aos 15 minutos, da pressão
arterial diastólica aos 45 minutos e da pressão arterial média dos 30 aos 120 minutos, diferindo
dos valores basais (P<0,05), onde os valores ainda assim permaneceram dentro dos limites de
normalidade. Já em humanos, o uso epidural de 40 e 80 µg neostigmina como adjuvante à
anestesia para trabalho de parto associada com bupivacaína em mulheres não alterou a pressão
arterial e a frequência cardíaca materna e fetal (Ross et al, 2009). Outro estudo utilizando
neostigmina (1 µg/kg) associada ou não à morfina pela via epidural em humanos para cirurgias
do joelho, mostrou que não houve diferenças (P>0,05) entre a frequência cardíaca e pressão
arterial média (Omais et al., 2002). Neostigmina sozinha ou associada à clonidina pela via
epidural em mulheres durante trabalho de parto não produziu alteração na frequência cardíaca e
pressão arterial na mãe e no feto, enquanto que no grupo tratado apenas com clonidina epidural,
33% das parturientes tiveram hipotensão significativa (P<0,05) 90 minutos após a injeção
(Roelants et al., 2005).
Deve-se considerar que o efeito cardiovascular da neostigmina parece ser variável dependendo
da via de administração. Por ser mais hidrossolúvel que a morfina e lidocaína, esse fármaco
pode demorar a alcançar os sítios hemodinâmicos na medula espinhal, responsáveis por
estimular os parâmetros circulatórios, quando utilizada pela via epidural. Em vez disso, pode
sofrer absorção sistêmica e causar efeitos parassimpatomiméticos no sistema circulatório
(Williams et al., 1993).
A frequência respiratória não variou significativamente em função do tempo nem entre
tratamentos. Outros estudos utilizando neostigmina epidural em humanos (Omais et al., 2002;
Kaya et al., 2004; Ross et al., 2009), cavalos castrados (DeRossi et al., 2012; DeRossi et al.,
2013) e cães (Marucio et al., 2008) também não evidenciaram alterações nas variáveis
respiratórias.
No presente estudo não se observou o efeito de sedação, onde não ocorreu diferença
significativa nos escores de avaliação em nenhum tratamento. Estudos semelhantes com o uso
de neostigmina epidural em equinos também não observaram sedação (DeRossi et al., 2012;
DeRossi et al., 2013). A associação de neostigmina à bupivacaína epidural em mulheres durante
trabalho de parto aumentou o escore de sedação dos cinco aos vinte minutos após a
administração em comparação com o grupo que recebeu apenas bupivacaína (P<0,05) (Ross et
al., 2009). Outro estudo com 75, 150 ou 300 g de neostigmina epidural mostrou uma maior
incidência de sedação em mulheres recebendo 300 g de neostigmina (Kaya et al., 2004).
No presente estudo neostigmina sozinha não produziu ataxia e também não aumentou os escores
nem o tempo quando foi associada à lidocaína (P>0,05), contrastando com estudos prévios,
onde se verificou um maior período de ataxia em cavalos que receberam neostigmina associada
à lidocaína epidural (DeRossi et al., 2012). Diferentes estudos em humanos têm demonstrado
que a neostigmina administrada por via epidural associada à bupivacaína (Ross et al., 2009) ou
ao sufentanil (Roelants et al., 2004) não promoveram alteração na incidência ou na intensidade
do bloqueio motor em nenhum momento, quando comparados com pessoas tratadas apenas com
o fármaco primário (bupivacaína ou sufentanil). Assim, a falta de influência da neostigmina na
ataxia promovida pela lidocaína no presente estudo se justifica pela via utilizada (epidural) e
também pela completa ausência do efeito atáxico da neostigmina quando utilizada sozinha, fato
ainda não testado em estudos anteriores que utilizaram este mesmo fármaco pela via epidural
em equinos (DeRossi et al., 2012; DeRossi et al., 2013).
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4.5 – Conclusão
Os achados deste estudo demonstram que a administração epidural caudal do volume de 4µg/kg
de neostigmina diluída para um volume final de 10 mL com salina isotônica, apesar de não
produzir efeitos cardiorrespiratórios adversos, não foi eficaz em promover anestesia ou
prolongar os efeitos anestésicos da lidocaína em éguas.
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5 – CAPÍTULO II
Efeitos antinociceptivos da neostigmina associada ou não à lidocaína por via
epidural em éguas

5.1 - Introdução
A anestesia epidural com uso de lidocaína tem sido amplamente utilizada para viabilizar vários
tipos de manipulações obstétricas e procedimentos cirúrgicos e também para alívio da dor e o
controle do tenesmo retal associado com irritação do períneo, ânus, reto e vagina em grandes
animais (Skarda, 1996; Olbrich e Mosing, 2003). De modo geral é considerada como um
procedimento simples, de baixo custo e não requer instrumentos sofisticados (Sharda e Muir,
1983; Skarda, 1996).
Entretanto, apesar de tais vantagens, variações individuais quanto ao período de latência, o
alcance e a duração do efeito anestésico da lidocaína epidural têm sido relatados especialmente
em equinos (Natalini, 2010). Mais além, os anestésicos locais utilizados pela via epidural não
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são isentos de efeitos adversos. Hipotensão, anestesia de curta duração, ataxia e neurotoxicidade
são alguns dos fatores que podem limitar o uso destes fármacos. (Drasner et al., 1992; Cook et
al., 1995; Sakura et al., 1995; Hashimoto et al., 1998).
Muitos estudos em humanos com o uso epidural de neostigmina associada a anestésicos locais,
opióides e alfa2-agonistas, demonstraram que este anticolinesterásico foi capaz de intensificar e
melhorar o efeito anestésico e analgésico destes fármacos, sob várias condições de dor aguda
(Liu et al., 1999; Lauretti et al., 2000; D’Angelo et al., 2001; Roelants et al., 2003; Kaya et al.,
2004; Roelants et al., 2004; Roelants et al., 2005; Chia et al., 2006; Ross et al., 2009). Tais
efeitos também foram descritos em roedores (Grant et al., 2002; Lograsso et al., 2002), cães
(Yaksh et al., 1995; Marucio et al., 2008), ovelhas (Bouaziz et al., 1995) e equinos (DeRossi et
al., 2012; DeRossi et al., 2013). Entretanto existe alguma controvérsia sobre os benefícios
clínicos dessa associação. Em estudo recentemente realizado em fêmeas equinas utilizando
modelo de nocicepção por agulha fina, a adição da neostigmina não aumentou a área de
dessensibilização ou o tempo de anestesia epidural promovido pela lidocaína (capítulo 1).
O modelo de nocicepção com agulha fina tem sido amplamente utilizado na avaliação de dor
periférica em animais, contudo possui limitações quando comparado a métodos mais objetivos
como o da eletroestimulação, que permite a quantificação do efeito analgésico dos fármacos
avaliado pelo aumento do limiar basal de voltagem dos dermátomos testados (Le Bars et al.,
2001).
Com o intuito de contribuir para o esclarecimento quanto à efetividade do uso de
anticolinesterásicos por via epidural em equinos, o objetivo do presente estudo foi avaliar, por
meio do modelo de eletroestimulação, os possíveis efeitos analgésicos da neostigmina associada
ou não à lidocaína em éguas. Além disso, também foram avaliados os efeitos
cardiorrespiratórios e comportamentais.
5.2 – Materiais e Métodos
Seis éguas, sem raça definida, com peso médio de 350 Kg (+ 25,98) e idade média de 16,83
anos (+ 2,11) e escore corporal médio de 6,0 (+ 1,11) em uma escala de 1 a 9, foram
selecionadas a participar do estudo. Previamente ao estudo, todos os animais foram
considerados hígidos por meio de exames físico e laboratoriais, sendo submetidos a um período
de adaptação de sete dias e estabulados em baias individuais, onde receberam feno (Cynodon
sp.) e água à vontade. O protocolo experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de
Animais sob número 200/2013. Esta segunda etapa da pesquisa foi conduzida no mês de março
de 2013.
Utilizou-se um delineamento experimental do tipo cross-over, onde cada animal passou por
todos os três tratamentos, administrados por via epidural caudal, através de cateter previamente
implantado. Para se evitar eventuais efeitos residuais entre os tratamentos, um período mínimo
de 72 horas foi estabelecido de um tratamento para outro.
O tratamento 1 (NEOST) consistiu de 4µg/Kg de metilssulfato de neostigmina (0,5 mg/mL,
Normastig, União Química, ampolas com 1,0 mL), o tratamento 2 (LIDO) consistiu de 0,35
mg/Kg de lidocaína 2% sem vasoconstritor (cloridrato de lidocaína, Cristália), o tratamento 3
(LIDO + NEOST) consistiu de 4µg/Kg de neostigmina e
0,35 mg/Kg de lidocaína 2% e o
tratamento 4 (SAL) consistiu de 10 mL de NaCl a 0,9% (Fresenius Kabi). Padronizou-se o
volume final de cada tratamento para 10 mL (Natalini, 2010), adicionando cloreto de sódio a
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0,9%. Os tratamentos foram administrados a uma velocidade de 1 mL a cada 10 segundos para
padronização da distribuição e pressão dos fármacos dentro do espaço epidural.
A fim de se evitar interferência de repetidas punções epidurais e garantir a administração dos
fármacos dentro do espaço epidural, todos os tratamentos foram injetados através de cateter
implantado nesse espaço, um para cada animal, 72 horas antes do início do experimento.
Para a colocação dos cateteres, seguiu-se a mesma metodologia empregada no capítulo 1. Para
tal, os animais passaram por um período prévio de seis horas de jejum alimentar e duas horas de
jejum hídrico, quando foram sedados com 0,5 mg/kg de xilazina 10% (AnaSed®, LLOYD) por
venopunção da jugular externa.
Após antissepsia, a pele e o tecido subcutâneo da região correspondente ao primeiro espaço
intercoccígeo foram dessensibilizados pela infiltração de 3,0 mL de lidocaína 2% sem
vasoconstritor (Cristália). Ato contínuo, uma agulha de Tuohy 18G (Portex) foi utilizada para
penetrar o espaço epidural. Utilizou-se a técnica de perda de resistência à injeção de ar, não
mais que 2,0 mL de volume, para localizar este espaço (Cardoso e Carvalho, 1998). Em seguida,
um cateter epidural 18G (Portex) foi introduzido cranialmente até atingir 10 cm a partir da ponta
da agulha (DeRossi et al., 2012; DeRossi et al., 2013), utilizando-se as marcações no cateter
para avaliar o comprimento a ser direcionado para dentro do espaço epidural. Antes de remover
a agulha, foi injetado pelo cateter 1,0 mL de lidocaína 2% sem vasoconstritor (Cristália) para
cada 100 Kg de peso vivo para verificar a correta localização do cateter, por meio da perda de
sensibilidade do períneo à punção com agulha fina (22 G) e ausência do tônus de cauda. Os
cateteres foram fixados à pele utilizando a técnica de tunelização (Bubeck et al., 2004).
Um curativo com gaze estéril com solução de clorexidina 2% foi realizado sobre o local de
inserção do cateter e trocado diariamente durante todo o período experimental. Para se evitar
obstrução do fluxo do cateter, o mesmo era lavado diariamente com 1,0 mL de solução salina
0,9% com heparina à 10 UI (Natalini, 2010). Durante cada tratamento, o cateter era lavado após
o final do período de avaliação, para se evitar interferência da solução de lavagem com o
tratamento em questão.
Avaliaram-se as frequências cardíaca e respiratória, a temperatura retal, as pressões arteriais
sistólica, diastólica e média. A pressão arterial foi mensurada pelo método oscilométrico
(monitor multiparamétrico Dixtal 2010), onde o manguito foi colocado na base da cauda, sendo
selecionado de acordo com a circunferência desta. A frequência cardíaca foi obtida através do
eletrocardiograma com os eletrodos na posição base ápice, onde a derivação I foi selecionada
para o registro do traçado (monitor multiparamétrico Dixtal 2010). A frequência respiratória foi
mensurada através da observação direta dos movimentos respiratórios durante o período de um
minuto. A temperatura retal foi aferida por meio de termômetro digital (BD®). Além desses
parâmetros clínicos, foi avaliada a ocorrência de sedação, do bloqueio sensorial dos dermátomos
perineal, sacral e lombar, além da presença de ataxia. Estas informações foram registradas
imediatamente antes (tempo zero) e a cada 15 minutos durante a primeira hora após a
administração dos tratamentos, e, então, a cada 30 minutos até completar três horas ou o retorno
ao limiar basal de voltagem dos dermátomos avaliados, caso superasse as três horas do estudo.
Um avaliador cego no estudo realizou a avaliação do bloqueio sensorial através de um
eletroestimulador (Grass S44), com os eletrodos adesivos (eletrodos para monitorização de ECG
2223 BRQ – 3M) colocados bilateralmente ao plano sagital, com uma distância de 5 cm entre si,
nos dermátomos perineal, sacral e lombar (Figura 5.1), de maneira que os dois antímeros foram
avaliados. Os eletrodos foram estimulados com onda quadrada de 50 Hz, uma taxa de 10 pulsos
por segundo, com atraso de 10 milissegundos, duração de 10 milissegundos e incrementos de 1
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volt até que o animal apresentasse resposta ao estímulo, mas sem exceder um tempo total de 60
segundos em cada dermátomo e com voltagem máxima de 80 volts (Natalini et al. 2006). Os
dermátomos foram estimulados uma única vez a cada tempo. Antes de cada tratamento
determinou-se o limiar basal de voltagem de cada dermátomo, sendo este a maior voltagem que
não desencadeasse uma resposta positiva ao estímulo. Considerou-se como resposta positiva ao
estímulo elétrico o movimento dos membros, movimento da cauda, bamboleio dentro do tronco,
tentativa de escoicear e giro da cabeça em direção ao local do estímulo. Não foi considerado
como resposta ao estímulo elétrico o tremor da pele ao redor do eletrodo. Considerou-se como
efeito antinociceptivo o limiar máximo de voltagem que não produzisse reação do animal e que
fosse diferente de seu limiar basal e do tratamento SAL (P<0,05). A região correspondente à
colocação dos eletrodos em cada dermátomo foi tricotomizada antes de sua colocação. Para
evitar o condicionamento dos animais ao estímulo, utilizou-se venda em seus olhos, de maneira
que estes não conseguissem visualizar o avaliador nem o eletroestimulador.

Figura 5.1 - Localização dos dermátomos caudais, adaptado de
Natalini et al. 2006. 1 = dermátomo perineal inervado pelos nervos
sacrais S3 e S4; 2 = dermátomo sacral 4 inervado pelos nervos
espinhais L6, S1 e S2; 3 = dermátomo sacral 3 inervado pelos nervos
sacrais 1 a 5; 4 = dermátomo lombar inervado pelos nervos espinhais
L1 a L6. Desenhado por Rafael Vieira.

A sedação, comportamento e ataxia foram avaliados por meio de escores
(Olbrich e
Mosing, 2003), conforme a mesma metodologia usada no capítulo 1. Para a sedação: 1 –
nenhuma variação na posição da cabeça; 2 – abaixamento da cabeça ao nível do cotovelo e 3 –
abaixamento da cabeça ao nível do carpo ou abaixo. Para o comportamento: 1 – calmo e alerta;
2 – inquieto (movimento moderado dentro do tronco); 3 – excitado (movimento violento dentro
do tronco). Para a ataxia: 1 – postura corporal normal, reação normal à pressão lateral, marcha
normal; 2 – moderado bamboleio, atraso à pressão lateral; 3 – severo bamboleio, descanso
contra o tronco, severa variação na marcha ou inapto a se locomover; 4 – queda. Estas
informações foram registradas imediatamente antes e a cada 15 minutos durante a primeira hora
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depois da administração dos tratamentos, e, então, a cada 30 minutos durante três horas ou até o
retorno à normalidade, caso ocorressem alterações nestes parâmetros.
Análise Estatística
Os dados dos parâmetros clínicos e dos dermátomos foram submetidos ao teste de KolmogorovSmirnov. Os dados dos escores de sedação, comportamento e ataxia não mostraram uma
distribuição normal ao teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados dos parâmetros clínicos e dos
dermátomos foram submetidos ao teste de two-way ANOVA, e o pós-teste de Bonferroni foi
utilizado para comparação entre as médias. Os dados não paramétricos referentes aos escores de
sedação, comportamento e ataxia foram submetidos ao teste de Friedman, onde o teste de Dunns
foi utilizado para determinação da diferença significativa entre as medianas. Um valor de
P<0,05 foi considerado significante. As análises foram realizadas utilizando o software
estatístico GraphPad Prism 5.
5.3 – Resultados
As injeções epidurais foram realizadas sem resistência, onde nenhum animal demostrou
desconforto durante a administração dos tratamentos. Não ocorreu diferença nos escores de
sedação ao longo do tempo entre tratamentos e nenhum sinal de excitação foi constatado.
Observou-se ataxia nos tratamentos LIDO e LIDO + NEOST, dos 15 aos 90 minutos, não
ocorrendo diferença entre estes (P>0,05), mas ambos diferiram de SAL e NEOST (P<0,001)
(Figura 5.2). Nenhum animal em nenhum tratamento e tempo desenvolveu queda.

Figura 5.2 - Mediana (+ intervalo interquartil) dos escores de ataxia para éguas recebendo administração
epidural de salina isotônica (SAL), neostigmina (NEOST), lidocaína sem vasoconstritor (LIDO) e
associação de lidocaína com neostigmina (LIDO + NEOST). * Grupo SAL e NEOST diferem dos outros
grupos para o mesmo tempo (P<0,001).
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Os valores de todas as variáveis clínicas mantiveram-se dentro dos limites fisiológicos e não se
verificou qualquer diferença estatística por efeito do tempo ou dos tratamentos (Tabela 5.1)
(P>0,05).
Tabela 5.1 - Médias e desvios padrão dos parâmetros clínicos de éguas, durante 3 horas, recebendo o
tratamento LIDO, LIDO + NEOST, SAL e NEOST por cateter epidural caudal (P > 0,05)

FC = frequência cardíaca (batimentos por minuto); FR = frequência respiratória (movimentos por minuto);PAS = pressão arterial
sistólica (mmHg); PAD = pressão arterial diastólica (mmHg); PAM = pressão arterial média (mmHg); TR = temperatura retal (°C).

Os valores de voltagem basal, ou seja, obtidos antes de cada tratamento, consistindo da maior
voltagem que não desencadeou uma resposta, não diferiram estatisticamente entre dermátomos,
antímeros ou tratamentos (P>0,05) (Tabela 5.2). Ainda, os limiares de voltagem basal não
diferiram ao longo do tempo (P>0,05).
Tabela 5.2 - Médias e desvios padrão dos limiares de voltagem basais (volt) entre dermátomos e
antímeros para cada tratamento (P > 0,05)

Em nenhum dos tratamentos houve diferença entre os limiares de voltagem ao estímulo elétrico
ao longo do tempo entre os antímeros. Desta forma, a comparação entre grupos foi realizada
considerando-se a média entre os dois antímeros.
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A administração epidural de NEOST ou de SAL não induziu qualquer aumento estatístico no
limiar de voltagem basal em nenhum dermátomo ou momento de avaliação. Já os tratamentos
LIDO e LIDO + NEOST determinaram aumentos dos limiares de voltagem ao estímulo elétrico
apenas no dermátomo perineal (Figura 5.3).

Figura 5.3 - Médias (+ erro padrão da média) dos limiares de voltagem do dermátomo perineal, como
consequência do estímulo elétrico, considerando a média entre os dois antímeros, para éguas recebendo
solução salina isotônica (SAL), neostigmina (NEOST), lidocaína sem vasoconstritor (LIDO) e a
associação de lidocaína com neostigmina (LIDO + NEOST), através de injeção via cateter epidural
caudal. * LIDO e LIDO + NEOST diferem de SAL e NEOST (P<0,05). ** LIDO + NEOST difere de
SAL e NEOST (P<0,05).  LIDO difere de LIDO + NEOST (P<0,05).

No tratamento LIDO o limiar basal de 4,00  0,34 aumentou para 16,41  0,81 volts (média 
erro padrão) aos 15 minutos, mantendo-se diferente de SAL e NEOST (P<0,05) até os 60
minutos (11,25  1,48 volts). O tratamento LIDO + NEOST aumentou o limiar basal de 3,75 
0,47 para 13,0  0,84 volts aos 15 minutos, diferindo de SAL e NEOST até os 90 minutos (8,25
 1,75 volts). O tratamento LIDO atingiu seu limiar máximo de voltagem (14,75  1,32 volts)
aos 15 minutos enquanto que o grupo LIDO + NEOST (16,25  0,97 volts) aos 45 minutos.
Durante todo o período experimental, não se observou, em nenhum dos animais, qualquer sinal
de desconforto ou sinal clínico de reação tecidual ou infecção devido ao uso do cateter epidural.
Após o fim do estudo, os animais receberam acompanhamento clínico por oito semanas, quando
não se evidenciou nenhum efeito indesejável dos tratamentos.

5.4 – Discussão
Para o conhecimento dos autores, este é o primeiro estudo que utilizou um modelo de
nocicepção quantificável, reproduzível, não invasivo e com sinais aferentes sincronizados,
através de um eletroestimulador de ondas quadradas, para avaliar os efeitos antinociceptivos da
neostigmina sozinha ou associada à solução epidural de lidocaína em éguas. Constatou-se que a
neostigmina, na dose de 4 g/kg, de forma isolada não promoveu nenhum efeito analgésico,
avaliado pela ausência de aumento no limiar basal ao estímulo elétrico. Associada à lidocaína, a
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neostigmina determinou aumento do limiar de tolerância ao estímulo elétrico até aos 90
minutos, onde a voltagem tolerada diferiu do grupo SAL e NEOST, enquanto que o grupo
LIDO diferiu destes até aos 60 minutos (P<0,05). Contudo, os grupos LIDO e LIDO + NEOST
não diferiram entre si aos 90 minutos (P>0,05). Os limiares de voltagem promovidos pelo
tratamento com lidocaína sozinha foram superiores aos 15 minutos (P<0,05), enquanto os do
tratamento com associação de neostigmina foram superiores aos 60 minutos (P<0,05). Com
base nesses achados verifica-se que a adição de neostigmina à lidocaína epidural nesse estudo
retardou o tempo para se atingir o limiar máximo de voltagem deste anestésico local (45
minutos contra 15 minutos para lidocaína sozinha). Os autores acreditam que a adição de
neostigmina à lidocaína, apesar de produzir analgesia por mais 30 minutos quando comparada
ao grupo controle, não seja suficiente para trazer benefícios quando comparada com o efeito
analgésico produzido pela lidocaína isolada, uma vez que não houve diferença entre o
tratamento LIDO e LIDO + NEOST aos 90 minutos de avaliação (P>0,05).
Os limiares de voltagem basal, ao longo do período experimental, não diferiram dentro de um
mesmo tratamento nem entre estes. A tricotomia realizada para a colocação dos eletrodos
poderia, ao longo do tempo, induzir hiperalgesia primária, o que poderia causar alteração tanto
nos limiares de voltagem basal quanto na resposta aos tratamentos. Devido ao fato de não ter
ocorrido diferenças estatísticas entre os limiares de voltagem basal dentro e entre tratamentos ao
longo do tempo, é pertinente considerar, que mesmo tendo ocorrido hiperalgesia no local da
tricotomia, isto não influenciou substancialmente os resultados aos estímulos elétricos.
Em estudo anterior, os autores encontraram resultados similares aos deste, onde a adição de
neostigmina não prolongou os efeitos anestésicos da lidocaína epidural em um modelo de
nocicepção com agulha fina (Capítulo 1). Entretanto, resultados divergentes foram obtidos em
outro estudo (DeRossi et al., 2012, DeRossi et al. 2013), utilizando estímulos nociceptivos com
agulha fina e calor, quando a associação com neostigmina, mesmo em doses menores (1 e 2
µg/kg), dobrou o tempo de ação da lidocaína, alcançando períodos de analgesia de 120 a 150
minutos.
Existem muitas semelhanças entre as metodologias empregadas nos estudos que demonstram
eficiência (DeRossi et al., 2012; DeRossi et al., 2013) e naqueles que demonstram ineficiência
da neostigmina associada à lidocaína epidural em equinos. Dentre elas destaca-se a espécie
animal, o posicionamento do cateter epidural, o comprimento inserido cranialmente dentro do
espaço epidural e a mesma combinação de fármacos. Contudo existem diferenças metodológicas
importantes que poderiam explicar tais discrepâncias. No estudo onde a neostigmina se mostrou
eficiente, foram usados apenas machos castrados, não houve tratamentos controles, o modelo de
nocicepção se baseou em estimulação com agulha fina aplicada na pele e musculatura seguida
de estímulo térmico, considerou-se uma escala de analgesia para se avaliar o efeito dos
tratamentos e, por último, a dose de lidocaína e neostigmina foram menores (DeRossi et al.,
2012; DeRossi et al., 2013). Já nos nossos estudos, onde a neostigmina se mostrou ineficaz,
utilizaram-se apenas éguas, as comparações estatísticas foram feitas com grupos controles
(salina e neostigmina). Os modelos de nocicepção foram com agulha fina aplicada apenas na
pele, onde se considerou apenas a presença ou ausência de resposta ao estímulo, não ocorrendo
sua quantificação (Capítulo 1) e eletroestimulação, no presente estudo, e por fim, as doses de
ambos os fármacos foram superiores (0,35 mg/kg de lidocaína e 4 µg/kg de neostigmina). Mais
além, apenas em estudos do nosso grupo, os tratamentos foram diluídos com salina isotônica
para um volume final de 10 mL com a finalidade de padronizar a distribuição dos fármacos
dentro do espaço epidural. De maneira geral, o principal determinante da ação epidural de um
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anestésico local é a dose, representando um papel mais importante do que o volume ou
concentração (Dernedde et al., 2003a; Dernedde et al., 2003b).
Outro fator de grande relevância para estudos sobre dor e analgesia e que merece ser mais bem
considerado é que em estudos do presente grupo foram utilizadas apenas fêmeas. Segundo
várias revisões recentemente publicadas sobre a influência do sexo na percepção de dor, as
fêmeas são mais sensíveis a estímulos nociceptivos do que os machos (Bartley e Fillingim,
2013; Stumpf et al., 2013; Bement et al., 2014; da Silva et al., 2014; Vacca et al., 2014). Mais
além, a Associação Internacional para o Estudo da Dor publicou uma revisão de consenso
considerando que não é correto assumir que resultados obtidos em estudo de dor utilizando
machos possam ser extrapolados para fêmeas. Esse mesmo consenso recomenda que todo
estudo para avaliação de dor seja realizado com grupos incluindo ambos os sexos ou, na
impossibilidade por questões práticas, deve-se utilizar apenas fêmeas (Greenspan et al., 2007).
Alguns resultados experimentais sugerem diferenças entre os sexos para a analgesia colinérgica
a favor das fêmeas (Chiari et al., 1999; Lavand’Homme e Eisenach, 1999).
Em mulheres submetidas a cirurgias abdominais ginecológicas, a adição de neostigmina à
solução epidural de lidocaína 1% aumentou significativamente a duração da analgesia de 130
para 210 minutos, onde a duração da analgesia foi avaliada do momento da primeira dose da
anestesia epidural até o paciente solicitar a primeira dose de resgate analgésico no período pósoperatório (Harjai et al., 2010). Outro estudo com três diferentes doses de neostigmina (1, 2 ou
4 µg/Kg) associada à solução epidural de lidocaína 1% para procedimentos ortopédicos em
humanos, mostrou que ocorreu aumento no tempo para o primeiro resgate analgésico com as
três doses (547 minutos) não diferindo entre si, em comparação com a lidocaína sozinha (205
minutos) (Lauretti et al., 1999). Em cadelas submetidas à ovariohisterectomia, neostigmina
epidural (10 g/Kg) reduziu o uso de analgesia suplementar, sendo seu efeito menos
pronunciado do que morfina ou associação de morfina e neostigmina epidural, onde sua
associação não potencializou a analgesia induzida pelo opióide (Marucio et al., 2008).
Em doses de até 4 µg/Kg pela via epidural, a neostigmina forneceu analgesia e reduziu a
quantidade de opióides para o manejo da dor pós-operatória em humanos submetidos a cirurgias
ortopédicas de joelho, evitando os principais efeitos indesejáveis, como náusea e vômito
(Lauretti et al., 1999). Entretanto, outro estudo, utilizando esta mesma dose de neostigmina
epidural associada com ropivacaína ou sufentanil não trouxe benefícios analgésicos para
mulheres durante trabalho de parto (Roelants et al., 2003). Estudos prévios sugerem que o uso
espinhal da neostigmina seja mais efetivo para aliviar dor somática do que dor visceral (Lauretti
e Lima, 1996; Lauretti et al., 1998). Além do tipo de estímulo nociceptivo poder influenciar a
resposta à neostigmina, esta é um fármaco hidrofílico em que aproximadamente um décimo da
dose epidural penetra as meninges e alcança o líquido cefalorraquidiano e a medula espinhal
para promover seu efeito (Lauretti et al., 1999). As meninges possuem um papel importante na
penetração da neostigmina para o líquido cefalorraquidiano, uma vez que expressam tanto a
acetilcolinesterase quanto a butirilcolinesterase, provavelmente prevenindo a difusão de altas
doses para a medula espinhal tão quanto sua migração para os níveis supraespinhais
(Ummenhoffer et al., 1998). Portanto, é pertinente admitir que a dose de neostigmina que
realmente alcançou a medula espinhal nos animais deste estudo foi pouco efetiva. Outros
autores têm relatado que após histerectomia abdominal em mulheres, que apresentam uma
combinação de estímulo nociceptivo visceral e somático, neostigmina epidural na dose de 10
µg/Kg foi eficaz em melhorar a duração da analgesia pós-operatória, enquanto que a dose de 5
µg/Kg não trouxe nenhum benefício (Nakayama et al., 2001).
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A uniformidade dos efeitos analgésicos em ambos os antímeros no presente estudo, verificada
nos grupos tratados com lidocaína associada ou não à neostigmina, demonstra que os cateteres
foram posicionados de forma adequada a garantir uma distribuição homogênea dos fármacos. A
ausência de uniformidade da dessensibilização de dermátomos na analgesia epidural tem sido
descrita como uma das principais complicações desta técnica em humanos (Hermanides et al.,
2012) e equinos (Natalini, 2010), sendo relacionada com o deslocamento do cateter através de
um forame vertebral (Hermanides et al., 2012). Durante a realização deste estudo, o cateter
epidural foi deslocado ou removido em quatro animais, onde foi realizada nova implantação
deste, onde cada animal permaneceu fora do estudo por um período mínimo de 72 horas após a
recolocação do cateter.
Considerando-se a dose de neostigmina utilizada neste estudo, sozinha ou associada à lidocaína,
nenhum efeito comportamental (sedação ou excitação) e nenhuma alteração nos parâmetros
clínicos foram observados, durante o período experimental e oito semanas após seu término.
Resultados similares foram encontrados utilizando-se doses menores de neostigmina epidural
associada à lidocaína em cavalos castrados
(DeRossi et al., 2012; DeRossi et al., 2013).
Já em humanos, sedação tem sido relatada em decorrência da aplicação epidural de neostigmina
associada à lidocaína (Kaya et al., 2004; Harjai et al., 2010) e com bupivacaína (Ross et al.,
2009). Entretanto, a associação de neostigmina e sufentanil e neostigmina e clonidina via
epidural em mulheres durante trabalho de parto não induziu sedação em nenhum momento
(Roelants et al., 2004; Roelants et al., 2005). Uma possível explicação para o efeito sedativo em
humanos seria a migração cranial da neostigmina causando inibição da acetilcolinesterase nas
regiões supraespinhais do sistema nervoso central (Kaya et al., 2004). Nessa mesma linha de
pensamento, a ausência de sedação em equinos pode ser explicada pelo local de administração
epidural ser diferente do utilizado em humanos e a dose de neostigmina epidural utilizada não
alcançar níveis necessários no líquido cefalorraquidiano e centros supraespinhais.
Contrastando com os achados do presente estudo, pesquisas anteriores verificaram maior
período de ataxia em equinos que receberam neostigmina associada à lidocaína do que aqueles
que receberam somente lidocaína epidural (DeRossi et al., 2012; DeRossi et al., 2013). Em
nosso estudo, tanto o grupo LIDO quanto LIDO + NEOST manifestaram ataxia aos 15 minutos
após administração do tratamento, durando até 90 minutos, diferindo estatisticamente dos
demais grupos (P<0,001). O grupo NEOST e o SAL não manifestaram grau algum de ataxia
durante todo o período de avaliação. Há relatos prévios de fraqueza muscular e redução dos
reflexos dos tendões profundos distais dos membros em voluntários humanos tratados com
neostigmina por via intratecal (Hood et al., 1995). A despeito dessa observação, diferentes
estudos em humanos têm demonstrado que a neostigmina administrada por via epidural
associada à lidocaína (Lauretti et al., 1999; Harjai et al., 2010), bupivacaína (Ross et al., 2009) e
ao sufentanil (Roelants et al., 2004) não promoveram alteração na incidência ou na intensidade
do bloqueio motor em nenhum momento, quando comparados com pessoas tratadas apenas com
o fármaco primário. Assim, a falta de influência da neostigmina na ataxia promovida pela
lidocaína no presente estudo se justifica pela via utilizada (epidural) e também pela completa
ausência do efeito atáxico da neostigmina quando utilizada sozinha, fato ainda não testado em
estudos anteriores que utilizaram este mesmo fármaco pela via epidural em equinos (DeRossi et
al., 2012; DeRossi et al., 2013).
Os parâmetros clínicos avaliados não sofreram influência do tempo nem dos tratamentos.
Resultados similares também foram encontrados em estudos anteriores com equinos (DeRossi et
al., 2012; DeRossi et al., 2013) e em seres humanos recebendo neostigmina pela via epidural
(Kaya et al., 2004; Roelants et al., 2004; Harjai et al., 2010).
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5.5 - Conclusão
Neste estudo, a neostigmina na dose de 4µg/kg se mostrou um fármaco seguro para ser
administrado sozinho ou associado à lidocaína por via epidural em éguas. A adição de
neostigmina à solução de lidocaína por via epidural em éguas retardou o tempo para se atingir o
limiar máximo de voltagem desse anestésico local e, apesar de prolongar o efeito
antinociceptivo por mais 30 minutos quando comparada ao grupo controle, não trouxe
benefícios evidentes quando comparada ao efeito produzido pela lidocaína isolada.
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6 – CAPÍTULO III
Adição de epinefrina, associada ou não à neostigmina, aumenta a intensidade, a
duração e a extensão dos efeitos antinociceptivos promovidos pela lidocaína
epidural em éguas
6.1 – Introdução
Um dos mais frequentes anestésicos locais empregados para se realizar anestesia epidural em
equinos é a lidocaína, embora bupivacaína, mepivacaína (Grubb et al., 1992) e ropivacaína
(Ganidagli et al., 2004) também sejam utilizadas. Perda do controle motor é um dos principais
fatores limitantes do uso dos anestésicos locais na anestesia epidural em equinos, além de
hipotensão e anestesia de curta duração (Olbrich e Mosing, 2003; Natalini, 2010). Vários
fármacos e associações têm sido descritos para o uso epidural em equinos com o objetivo de
reduzir a dose dos anestésicos locais e, portanto, minimizar seus principais efeitos indesejáveis
(LeBlanc et al., 1988; Skarda e Muir III, 1994; Robinson e Natalini, 2002; Olbrich e Mosing,
2003; Dória et al., 2008; Natalini, 2010; DeRossi et al., 2012; DeRossi et al., 2013).
Epinefrina é comumente adicionada às soluções contendo anestésicos locais como a lidocaína e
a bupivacaína com objetivo de melhorar e intensificar a duração da anestesia epidural em
humanos, além de reduzir o potencial para toxicidade após a absorção do anestésico local para a
circulação sistêmica (Bromage et al., 1983; Abboud et al., 1985; Abboud et al., 1987; Eisenach
et al., 1987; McLintic et al., 1991; Sakura et al., 1999; Okutomi et al., 2000; Hashimoto et al.,
2001; Kim et al., 2013). Esses efeitos também foram descritos em bovinos (Rülcker, 1965;
Currah et al., 2009); suínos (Lacoste et al., 1996), gatos (Reddy e Yaksh, 1980), ovelhas
(Rostami e Vesal, 2012) e ratos (Komatsu et al., 2013). Entretanto, os autores não têm o
conhecimento de estudos avaliando os efeitos da associação de epinefrina com lidocaína em
equinos.
Neostigmina é uma molécula hidrofílica similar à morfina e desde os anos 1940 vêm sendo
estudada como um adjuvante para a anestesia espinhal em animais e humanos (Lauretti ,2015).
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Estudos avaliando os efeitos da neostigmina associada à lidocaína pela via epidural em humanos
tiveram início na cirurgia ortopédica, onde os resultados demonstraram um aumento no tempo
da analgesia pós-operatória sem a ocorrência de efeitos adversos (Lauretti et al., 1999). Vários
outros estudos em humanos associando a neostigmina com anestésicos locais demonstraram
resultados semelhantes (Liu et al., 1999; Lauretti et al., 2000; D’Angelo et al., 2001; Roelants et
al., 2003; Kaya et al., 2004; Mahajan et al., 2004; Harjai et al., 2010; Dadu et al., 2011). Em
equinos os resultados da associação de neostigmina à solução de lidocaína epidural mostraram
resultados divergentes, onde em dois estudos houve melhora nos efeitos analgésicos (DeRossi et
al., 2012; DeRossi et al., 2013) e em outros dois os resultados não foram satisfatórios (Capítulo
1; Capítulo 2).
Diante dos resultados positivos da associação de epinefrina à solução epidural de lidocaína em
humanos e em outros animais, e da discrepância entre estudos com neostigmina e lidocaína em
equinos, os autores foram encorajados a avaliar os efeitos analgésicos da associação de
epinefrina à solução epidural de lidocaína, com ou sem neostigmina, utilizando um modelo de
eletroestimulação. Além disso, efeitos cardiorrespiratórios e comportamentais também foram
investigados.

6.2 – Materiais e Métodos
Seis éguas sem raça definida, com peso médio (+ DP) de 350 + 25,98 kg, idade média de 16,83
+ 2,11 anos e escore corporal médio de 6,0 + 1,11 em uma escala de 1 a 9, foram selecionadas a
participar do estudo. Previamente ao estudo, todos os animais foram considerados hígidos por
meio de exames físico e laboratoriais, sendo submetidos a um período de adaptação de sete dias
e estabulados em baias individuais, onde receberam feno (Cynodon sp.) e água à vontade. O
protocolo experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de Animais sob o número
200/2013, sendo esta etapa realizada no mês de abril de 2013.
Utilizou-se um delineamento experimental do tipo cross-over, onde cada animal passou por
todos os três tratamentos, administrados por via epidural caudal, através de cateter previamente
implantado. Para se evitar eventuais efeitos residuais entre os tratamentos, um período mínimo
de 72 horas foi estabelecido de um tratamento para outro.
O tratamento 1 (SAL) consistiu 10 mL de cloreto de sódio a 0,9% (Fresenius Kabi), o
tratamento 2 (LIDO) consistiu de 0,35 mg/Kg de lidocaína 2% sem vasoconstritor (cloridrato de
lidocaína, Cristália), o tratamento 3 (LIDO + EPI) consistiu de 0,35 mg/kg de lidocaína 2% com
epinefrina a 5 µg/mL de solução comercial para uso epidural (cloridrato de lidocaína com
vasoconstritor 1:200.000, Cristália) e o tratamento 4 (LIDO + EPI + NEOST) consistiu de 0,35
mg/kg da solução de lidocaína com vasoconstritor utilizada no tratamento 3 com 4µg/Kg de
metilssulfato de neostigmina (0,5 mg/mL, Normastig, União Química, ampolas com 1,0 mL).
Padronizou-se o volume final de cada tratamento para 10 mL (Natalini, 2010), adicionando
cloreto de sódio a 0,9%. Os tratamentos foram administrados a uma velocidade de 1 mL a cada
10 segundos para padronização da distribuição e pressão dos fármacos dentro do espaço
epidural.
A fim de se evitar interferência de repetidas punções epidurais e garantir a administração dos
fármacos dentro do espaço epidural, todos os tratamentos foram injetados através de cateter
implantado nesse espaço, um para cada animal, 72 horas antes do início do experimento.
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Para a colocação dos cateteres, utilizou-se a mesma metodologia empregada no capítulo 1. Os
animais passaram por um período prévio de seis horas de jejum alimentar e duas horas de jejum
hídrico, quando foram sedados com 0,5 mg/kg de xilazina 10% (AnaSed®, LLOYD) por
venopunção da jugular externa.
Após antissepsia, a pele e o tecido subcutâneo da região correspondente ao primeiro espaço
intercoccígeo foram dessensibilizados pela infiltração de 3,0 mL de lidocaína 2% sem
vasoconstritor (Cristália). Ato contínuo, uma agulha de Tuohy 18G (Portex) foi utilizada para
penetrar o espaço epidural. Utilizou-se a técnica de perda de resistência à injeção de ar, não
mais que 2,0 mL de volume, para localizar este espaço (Cardoso e Carvalho, 1998). Em seguida,
um cateter epidural 18G (Portex) foi introduzido cranialmente até atingir 10 cm a partir da ponta
da agulha (DeRossi et al., 2012; DeRossi et al., 2013), utilizando-se as marcações no cateter
para avaliar o comprimento a ser direcionado para dentro do espaço epidural. Antes de remover
a agulha, foi injetado pelo cateter 1,0 mL de lidocaína 2% sem vasoconstritor (Cristália) para
cada 100 Kg de peso vivo para verificar a correta localização do cateter, por meio da perda de
sensibilidade do períneo à punção com agulha fina (22 G) e ausência do tônus de cauda. Os
cateteres foram fixados à pele utilizando a técnica de tunelização (Bubeck et al., 2004).
Um curativo com gaze estéril com solução de clorexidina 2% foi realizado sobre o local de
inserção do cateter e trocado diariamente durante todo o período experimental. Para se evitar
obstrução do fluxo do cateter, o mesmo era lavado diariamente com 1,0 mL de solução salina
0,9% com heparina à 10 UI (Natalini, 2010). Durante cada tratamento, o cateter era lavado após
o final do período de avaliação, para se evitar interferência da solução de lavagem com o
tratamento em questão.
Avaliaram-se as frequências cardíaca e respiratória, a temperatura retal, as pressões arteriais
sistólica, diastólica e média. A pressão arterial foi mensurada pelo método oscilométrico
(monitor multiparamétrico Dixtal 2010), onde o manguito foi colocado na base da cauda, sendo
selecionado de acordo com a circunferência desta. A frequência cardíaca foi obtida através do
eletrocardiograma com os eletrodos na posição base ápice, onde a derivação I foi selecionada
para o registro do traçado (monitor multiparamétrico Dixtal 2010). A frequência respiratória foi
mensurada através da observação direta dos movimentos respiratórios durante o período de um
minuto. A temperatura retal foi aferida por meio de termômetro digital (BD®). Além desses
parâmetros clínicos, foi avaliada a ocorrência de sedação, do bloqueio sensorial dos dermátomos
perineal, sacral e lombar, além da presença de ataxia. Estas informações foram registradas
imediatamente antes (tempo zero) e a cada 15 minutos durante a primeira hora após a
administração dos tratamentos, e, então, a cada 30 minutos até completar três horas ou o retorno
ao limiar basal de voltagem dos dermátomos avaliados, caso superasse as três horas do estudo.
Um avaliador cego no estudo realizou a avaliação dos efeitos antinociceptivos através de um
eletroestimulador (Grass S44), com os eletrodos adesivos (eletrodos para monitorização de ECG
2223 BRQ – 3M) colocados bilateralmente ao plano sagital, com uma distância de 5 cm entre si,
nos dermátomos perineal, sacral (3 e 4) e lombar (conforme figura 5.1 do capítulo 2), de
maneira que os dois antímeros foram avaliados. Os eletrodos foram estimulados com onda
quadrada de 50 Hz, uma taxa de 10 pulsos por segundo, com atraso de 10 milissegundos,
duração de 10 milissegundos e incrementos de 1 volt até que o animal apresentasse resposta ao
estímulo, mas sem exceder um tempo total de 60 segundos em cada dermátomo e com voltagem
máxima de 80 volts (Natalini et al., 2006). Os dermátomos foram estimulados uma única vez a
cada tempo. Antes de cada tratamento determinou-se o limiar basal de voltagem de cada
dermátomo, sendo este a maior voltagem que não desencadeasse uma resposta positiva ao
estímulo. Considerou-se como resposta positiva ao estímulo elétrico o movimento dos
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membros, movimento da cauda, bamboleio dentro do tronco, tentativa de escoicear e giro da
cabeça em direção ao local do estímulo. Não foi considerado como resposta ao estímulo elétrico
o tremor da pele ao redor do eletrodo. Considerou-se como efeito antinociceptivo o limiar
máximo de voltagem que não produzisse reação do animal e que fosse diferente de seu limiar
basal e do tratamento SAL (P<0,05). A região correspondente à colocação dos eletrodos em
cada dermátomo foi tricotomizada antes de sua colocação. Para evitar o condicionamento dos
animais ao estímulo, utilizou-se venda em seus olhos, de maneira que estes não conseguissem
visualizar o avaliador nem o eletroestimulador.
A sedação, comportamento e ataxia foram avaliados por meio de escores (Olbrich e Mosing,
2003), conforme metodologia usada no capítulo 1. Para a sedação: 1 – nenhuma variação na
posição da cabeça; 2 – abaixamento da cabeça ao nível do cotovelo e 3 – abaixamento da cabeça
ao nível do carpo ou abaixo. Para o comportamento: 1 – calmo e alerta; 2 – inquieto
(movimento moderado dentro do tronco); 3 – excitado (movimento violento dentro do tronco).
Para a ataxia: 1 – postura corporal normal, reação normal à pressão lateral, marcha normal; 2 –
moderado bamboleio, atraso à pressão lateral; 3 – severo bamboleio, descanso contra o tronco,
severa variação na marcha ou inapto a se locomover; 4 – queda. Estas informações foram
registradas imediatamente antes e a cada 15 minutos durante a primeira hora depois da
administração dos tratamentos, e, então, a cada 30 minutos durante três horas ou até o retorno à
normalidade, caso ocorressem alterações nestes parâmetros.
Análise Estatística
Os dados dos parâmetros clínicos e dos dermátomos foram submetidos ao teste de KolmogorovSmirnov. Os dados dos escores de sedação, comportamento e ataxia não mostraram uma
distribuição normal ao teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados dos parâmetros clínicos e dos
dermátomos foram submetidos ao teste de two-way ANOVA, e o pós-teste de Bonferroni foi
utilizado para comparação entre as médias. Os dados não paramétricos referentes aos escores de
sedação, comportamento e ataxia foram submetidos ao teste de Friedman, onde o teste de Dunns
foi utilizado para determinação da diferença significativa entre as medianas. Um valor de
P<0,05 foi considerado significante. As análises foram realizadas utilizando o software
estatístico GraphPad Prism 5.

6.3 – Resultados
Não houve diferenças nos limiares de voltagem entre os antímeros em nenhum dermátomo ao
longo do tempo dentro de um mesmo tratamento (P>0,05). Por isso, a média entre os dois
antímeros, para todos os dermátomos, foi utilizada para a comparação entre grupos. A
comparação entre os tratamentos se deu para um mesmo dermátomo.
O tratamento SAL não determinou aumento na tolerância ao estímulo elétrico em nenhum
momento, em nenhum grupo e em nenhum dermátomo, não diferindo de seu limiar basal
(P>0,05). LIDO só determinou aumento estatisticamente significativo no limiar de voltagem no
dermátomo perineal, enquanto que LIDO + EPI e LIDO + EPI + NEOST além de aumentarem a
tolerância ao estímulo no dermátomo perineal, também o fizeram no sacral 4.
No dermátomo perineal, LIDO aumentou o limiar basal de 4,00  0,34 para 16,41  0,81 volts
(média  erro padrão) aos 15 minutos, mantendo-se diferente de SAL (P<0,05) até os 60
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minutos (11,25  1,48 volts). LIDO + EPI alterou o limiar de tolerância ao estímulo basal de
3,83  0,48 para 23,08  1,84 volts aos 15 minutos, mantendo-se diferente de SAL até os 90
minutos (P<0,001) e de LIDO dos 30 aos 90 minutos (P<0,05). Já LIDO + EPI + NEOST
alterou o limiar de voltagem basal de 3,42  0,33 para 27,25  4,65 volts aos 15 minutos
mantendo-se diferente de SAL e LIDO até os 150 minutos, ainda, diferindo de LIDO + EPI dos
30 aos 150 minutos (P<0,01). LIDO atingiu seu limiar máximo de tolerância ao estímulo (16,5
 0,61 volts) aos 30 minutos, LIDO + EPI (36,33  4,63 volts) aos 45 minutos e LIDO + EPI +
NEOST (58,00  4,97 volts) aos 60 minutos (Figura 6.1).

Figura 6.1 - Médias (+ erro padrão da média) dos limiares de voltagem do dermátomo perineal, como
consequência do estímulo elétrico, considerando a média entre os dois antímeros, para éguas recebendo
solução salina isotônica (SAL), lidocaína sem vasoconstritor (LIDO), lidocaína com epinefrina 1:200.000
(LIDO + EPI) e a associação de lidocaína com epinefrina e neostigmina (LIDO + EPI + NEOST), através
de injeção via cateter epidural caudal. * LIDO difere de SAL (P<0,05). ** LIDO + EPI difere de SAL
(P<0,001). *** LIDO + EPI + NEOST difere de SAL e de LIDO (P<0,05). º LIDO + EPI difere de LIDO
(P<0,001).  LIDO + EPI + NEOST difere de LIDO + EPI (P<0,01).

Somente LIDO + EPI e LIDO + EPI + NEOST determinaram aumento na tolerância basal ao
estímulo elétrico no dermátomo sacral 4, diferindo tanto de SAL quanto de LIDO dos 15 aos 90
minutos, mas não diferindo entre si (P<0,01). LIDO + EPI alcançou uma média de 12,92  2,11
volts aos 15 minutos, enquanto que LIDO + EPI + NEOST 15,58  3,57 volts neste mesmo
tempo de avaliação. O maior valor de tolerância ao estímulo alcançado tanto por LIDO + EPI,
18,83  1,99 volts, quanto por LIDO + EPI + NEOST, 23,17  2,14 volts, foi aos 45 minutos
(Figura 6.2).
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Figura 6.2 - Médias (+ erro padrão da média) dos limiares de voltagem do dermátomo
sacral 4, como
consequência do estímulo elétrico, considerando a média entre os dois antímeros, para éguas recebendo
solução salina isotônica (SAL), lidocaína sem vasoconstritor (LIDO), lidocaína com epinefrina 1:200.000
(LIDO + EPI) e a associação de lidocaína com epinefrina e neostigmina (LIDO + EPI + NEOST), através
de injeção via cateter epidural caudal. * LIDO + EPI e LIDO + EPI + NEOST diferem de SAL e LIDO
(P<0,01).

Durante a administração dos tratamentos através do cateter epidural, nenhum animal
demonstrou desconforto e a injeção ocorreu sem nenhuma resistência. Não ocorreram sedação
nem excitação em nenhum animal, e esses se mantiveram calmos e alertas durante todo o
período de avaliação. Ataxia se desenvolveu nos tratamentos LIDO, LIDO + EPI e LIDO + EPI
+ NEOST (Figura 6.3).

Figura 6.3 - Mediana (+ intervalo interquartil) dos escores de ataxia para éguas recebendo administração
epidural de salina isotônica (SAL), lidocaína sem vasoconstritor (LIDO), lidocaína com epinefrina
1:200.000 (LIDO + EPI) e a associação de lidocaína com epinefrina e neostigmina (LIDO + EPI +
NEOST), através de injeção via cateter epidural caudal. * SAL difere dos demais tratamentos (P<0,001).
** LIDO + EPI e LIDO + EPI + NEOST diferem de SAL e LIDO (P<0,01).
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Os tratamentos LIDO, LIDO + EPI e LIDO + EPI + NEOST determinaram um mesmo nível
médio de ataxia dos 15 aos 90 minutos, quando LIDO + EPI e LIDO + EPI + NEOST
prolongaram a ataxia até os 120 minutos, diferindo dos demais tratamentos (P<0,01). Nenhum
animal apresentou queda em nenhum tratamento ou momento de avaliação.
Em relação aos parâmetros clínicos avaliados, frequência cardíaca, frequência respiratória,
temperatura retal, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e pressão arterial média,
não houve variação dentro de um tratamento ao longo do tempo, mantendo-se estes dentro dos
valores considerados normais para a espécie (P>0,05). Porém, quando se comparou as médias
entre os tratamentos, algumas diferenças se fizeram presentes apenas para a frequência
respiratória entre LIDO e
LIDO + EPI + NEOST, aos 15 e 30 minutos de
avaliação, quando LIDO determinou 11,00  0,93 e 11,50 + 0,67 movimentos respiratórios por
minuto (média + erro padrão da média), enquanto que LIDO + EPI + NEOST 15,67  0,62 e
16,17  0,79, aos 15 e 30 minutos, respectivamente, (P<0,01). Apesar de tais diferenças
estatisticamente significativas, do ponto de vista clínico os valores se mantiveram dentro da
normalidade e, portanto, sem relevância.
Durante todo o período experimental, os cateteres eram inspecionados diariamente, mesmo que
o animal não recebesse tratamento, onde nenhuma anormalidade foi observada quanto a
desconforto, sinal clínico de inflamação ou infecção. Após o fim do período de experimentação,
os animais foram soltos em piquetes e receberam acompanhamento clínico semanal durante oito
semanas, onde nenhuma alteração clínica, comportamental e reações no local de inserção dos
cateteres foram observadas.
6.4 – Discussão
No presente estudo, a adição de epinefrina promoveu aumentos na intensidade, na duração e na
área abrangida na anestesia epidural produzida pela lidocaína em equinos. Efeitos positivos da
associação da epenefrina à lidocaína por via epidural têm sido descritos em bovinos (Rülcker,
1965; Currah et al., 2009), suínos (Lacoste et al., 1996), gatos (Reddy e Yaksh, 1980), ovelhas
(Rostami e Vesal, 2012) e ratos (Komatsu et al., 2013). Também em humanos, a associação de
epinefrina com lidocaína tem mostrados resultados benéficos (Bromage et al., 1983; Abboud et
al., 1985; Abboud et al., 1987; Eisenach et al., 1987; McLintic et al., 1991; Sakura et al., 1999;
Okutomi et al., 2000; Hashimoto et al., 2001; Kim et al., 2013), sendo hoje amplamente
utilizada na rotina de procedimentos que requerem anestesia epidural. Alguns estudos inclusive
sugerem que, pela via epidural, lidocaína sem epinefrina tem uma eficácia baixa em humanos
(Kileff et al., 1984; Norton et al., 1988).
Apesar dessa ampla utilização em outras espécies, não foram encontrados estudos avaliando os
efeitos da associação de epinefrina com lidocaína em equinos. Mais além, a lidocaína é um dos
mais comuns anestésicos locais utilizados pela via epidural em equinos (Grubb et al., 1992;
Natalini, 2010), mas a qualidade e duração de seu efeito de forma isolada são quase sempre
inadequados para a maioria dos procedimentos que requerem seu uso por essa via (Schelling e
Klein, 1985; Grubb et al., 1992).
Não se conhecem os fatores determinantes para que a epinefrina em associação com a lidocaína
não seja ainda comumente indicada, ou mesmo estudada, na anestesia epidural em equinos. Na
infiltração perineural dos nervos metacarpiano e palmar, a adição de epinefrina aumentou em
até nove vezes o tempo de anestesia produzida pela lidocaína. Contudo, no grupo tratado com a
associação houve maior edema no membro, distal ao ponto de administração, um ou dois dias
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depois da infiltração anestésica (Spoormakers et al., 2004). Talvez o tempo prolongado de
anestesia e a possibilidade desse tipo de complicação, seja um dos motivos para a não
popularização dessa associação em equinos pela epidural.
Outras possíveis complicações poderiam ser aventadas pelo uso de soluções com epinefrina no
espaço epidural de equinos, como alterações na irrigação da cauda, devido à vasoconstrição e
alterações sistêmicas devido à absorção do fármaco, o que poderia causar taquicardia, alteração
da motilidade intestinal e mesmo alteração de irrigação nas extremidades. Sabe-se que
epinefrina, devido à sua elevada propriedade lipofílica, se distribui rapidamente do espaço
epidural para os vasos sanguíneos desta região, o que eleva rapidamente seus níveis sanguíneos,
podendo refletir no aumento da frequência cardíaca (Ramanathan et al., 1995). Um estudo com
ovelhas, associando epinefrina com lidocaína epidural, observou-se um aumento transitório na
frequência cardíaca, sugerindo uma rápida absorção sistêmica da epinefrina do espaço epidural
seguindo sua administração (Rostami et al., 2012).
Entretanto, no presente estudo, a associação de epinefrina às soluções de lidocaína e
neostigmina não determinou quaisquer alterações clínicas relevantes nas variáveis mensuradas,
sendo observadas apenas diferenças (P<0,01) na frequência respiratória entre LIDO e LIDO +
EPI + NEOST aos 15 e 30 minutos de avaliação, mas sem alterações fora do limite fisiológico
para espécie.
Corroborando com o presente estudo, a infusão contínua de epinefrina com bupivacaína
epidural para induzir analgesia durante o parto em humanos não promoveu alterações relevantes
nas variáveis clínicas (Okutomi et al., 2000). Também epinefrina, associada à lidocaína epidural
e administrada a mulheres durante trabalho de parto não determinou alterações nos parâmetros
clínicos nem da mãe e nem do feto (Craft et al., 1972).
Além disso, durante todo o período experimental e nas oito semanas seguintes, não se observou
alteração clínica que sugerisse efeito adverso do uso das soluções testadas em nenhum dos seis
animais aqui estudados. Em conjunto, estes resultados indicam que a associação de epinefrina
com lidocaína, dentro das doses e concentrações utilizadas, não promove reações colaterais
adversas em curto prazo.
Os autores não tiveram como objetivo investigar os mecanismos que determinam os efeitos
adjuvantes e analgésicos da epinefrina. Contudo, o efeito da epinefrina nas concentrações
espinhais e sistêmicas dos anestésicos locais tem levado a debates em estudos clínicos e préclínicos (Ratajczak-Enselme et al., 2007). Resultados divergem sobre o mecanismo que
promove o efeito analgésico e adjuvante da epinefrina epidural (Burfoot et al. 1971; Collins et
al. 1984; Dahl et al. 1999; Sakura et al. 1999; Bernards et al. 2003). No espaço epidural de cães,
epinefrina 1:200.000 (5 µg/mL) reduziu a absorção do anestésico local para dentro da veia
ázigos em cerca de 60% do total administrado (Burfoot et al., 1971). Outros estudos também
sugerem a vasoconstrição como um mecanismo do efeito adjuvante da epinefrina com
anestésicos locais (Laishley et al. 1988; Polley et al. 2002; Hermanides et al. 2012). Uma vez
que ocorra diminuição na absorção sistêmica do anestésico local, pode-se sugerir uma melhora
na qualidade e intensidade de sua ação epidural, possibilitando que mais fármaco penetre a dura
máter e se ligue em seu sítio de ação na medula espinhal (Bromage et al. 1983; Polley et al.,
2002; Ratajczak-Enselme et al., 2007). Porém, outros estudos discordam que a vasoconstrição
seja um mecanismo provável para o efeito adjuvante e analgésico da epinefrina epidural (Toda e
Fujita, 1973; Crawford et al., 1977; Dahl et al., 1999), alegando que o principal mecanismo para
ação adjuvante e analgésica deste fármaco se dá através da ativação de receptores 2adrenérgicos.
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De forma surpreendente, houve uma melhora expressiva na qualidade e duração da anestesia
epidural quando neostigmina foi adicionada à solução epidural comercial de lidocaína e
epinefrina (LIDO + EPI + NEOST). Estudos prévios realizados por nosso grupo, demonstraram
que a mesma dose (4 µg/kg) de neostigmina não foi capaz de melhorar os efeitos
antinociceptivos promovidos pela lidocaína epidural utilizando-se modelos de agulha fina
(Capítulo 1) e eletroestimulação (Capítulo 2). A neostigmina epidural parece exercer seu efeito
adjuvante mais por um mecanismo de ação central do que periférico (Lauretti et al., 2000),
agindo nas enzimas acetilcolinesterase e butirilcolinesterase que estão nas meninges sobre a
medula espinhal (Ummenhofer et al., 1998). De forma semelhante à morfina, neostigmina é um
fármaco hidrossolúvel. Sabe-se que cerca de 10 a 20% da morfina administrada pela via
epidural atravessa a dura máter e alcança o líquor (Watson et al., 1984). Portanto, é sugestivo
pensar que a administração de 10 vezes a dose intratecal de neostigmina deve ser indicada para
se alcançar seu efeito pela via epidural (Nelson et al., 1999). Como o mecanismo do efeito
adjuvante e analgésico da epinefrina ainda permanece em discussão pode-se assumir que tanto a
vasoconstrição, reduzindo a absorção sistêmica da lidocaína e da neostigmina, quanto seu efeito
direto sobre receptores da família 2-adrenérgicos, poderia explicar tais resultados.
Os tratamentos LIDO + EPI e LIDO + EPI + NEOST determinaram aumentos nos limiares de
voltagem basal no dermátomo sacral 4 dos 15 (12,92  2,11 contra 15,58  3,57 volts) aos 90
minutos (10,83  1,42 contra 15,17  2,26 volts), respectivamente para LIDO + EPI e LIDO +
EPI + NEOST, diferindo de SAL e LIDO (P<0,01), (Figura 3.4). Com esses resultados, pode-se
sugerir que a adição de epinefrina aos tratamentos determinou uma migração cranial da
lidocaína e neostigmina dentro do espaço epidural, estendendo a área do bloqueio sensorial,
devido aos mecanismos anteriormente propostos para os efeitos da epinefrina epidural. Dados
publicados sobre os efeitos da epinefrina sobre a extensão do bloqueio sensorial são conflitantes
(Bromage et al. 1964; Murphy et al. 1976; Sakura et al. 1999).
Nos tratamentos em que a epinefrina foi adicionada neste estudo, a ataxia foi mais duradoura,
permanecendo significativa até os 120 minutos (P<0,01), porém, nenhum animal desenvolveu
queda. A associação de epinefrina com lidocaína 2% para anestesia epidural durante cesariana
em mulheres, determinou um intenso bloqueio motor na maioria das pacientes (Norton et al.,
1988), sendo o mesmo demonstrado em outros estudos (Bromage et al., 1964; Murphy et al.,
1976). O aumento das influências inibitórias da epinefrina sobre os neurônios motores na
medula espinhal pode explicar o elevado grau de fraqueza dos membros e ataxia após
administração espinhal deste fármaco (Phillis et al., 1968; Engberg e Marshall, 1971). Esses
efeitos motores parecem ser mediados por receptores -adrenérgicos e são reversíveis (Ault e
Evans, 1978).
6.5 - Conclusão
A administração epidural de lidocaína 2% com epinefrina neste estudo produziu um efeito
antinociceptivo mais intenso, duradouro e mais abrangente do que com lidocaína sozinha. A
adição de neostigmina à solução de lidocaína 2% com epinefrina intensificou ainda mais estes
efeitos. Com exceção de um maior período de ataxia observado nos tratamentos contendo
epinefrina, não foram observados quaisquer efeitos cardiorrespiratórios e comportamentais
adversos que contraindicassem a adição desse fármaco à lidocaína (associada ou não à
neostigmina). Conjuntamente, esses achados indicam que a adição de epinefrina à lidocaína,
associada ou não com neostigmina, pode trazer importantes benefícios à anestesia epidural de
equinos.
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7 – CAPÍTULO IV
Efeitos antinociceptivos, cardiorrespiratórios e comportamentais da administração
epidural de xilazina, epinefrina, neostigmina e suas associações em éguas
7.1 – Introdução
Xilazina, originalmente sintetizada em 1962, possui uma ampla utilização na medicina
veterinária, produzindo sedação, antinocicepção e relaxamento muscular, sem causar anestesia
geral (Willian III et al., 2001). Uma vez sendo demonstrado que a xilazina reduziu a pressão
sanguínea e produziu bradicardia em ratos hipertensos (Kroneberg et al., 1967), este fármaco foi
classificado como um agonista 2-adrenérgico (Hsu, 1981). Os agonistas 2-adrenérgicos
inquestionavelmente produzem antinocicepção em estados de dor aguda e crônica, seja em
animais ou em humanos (Bonnet et al., 1989; Chiari e Eisenach, 1999). A administração
epidural de xilazina em equinos tem várias vantagens sobre o uso de lidocaína por essa mesma
via, incluindo menor incidência de fraqueza muscular e ataxia, maior sudorese que demarca a
região da analgesia e prolongada duração de ação (LeBlanc et al., 1988; LeBlanc e Caron,
1990).
Vários estudos têm sido conduzidos para avaliar os efeitos da xilazina epidural em equinos
(LeBlanc et al., 1988; LeBlanc e Caron, 1990; LeBlanc e Eberhart, 1990; Grubb et al., 1992;
Skarda e Muir III, 1996ab; Dória et al., 2008; Guirro et al., 2009; Guirro et al., 2011), pôneis
(Fikes et al., 1989), bovinos (Caron e LeBlanc, 1989; St Jean et al., 1990), ovinos (Rostami e
Vesal, 2012) e cães (Soares et al., 2004; Pohl et al., 2012). O primeiro relato da administração
epidural de xilazina em equinos utilizou uma dose de 0,17 mg/kg de peso vivo, diluída para um
volume final de 10 mL pelo uso de uma solução de NaCl 0,9% (LeBlanc et al., 1988).
Posteriormente, doses de 0,25 mg/kg em equinos (Skarda e Muir III, 1996ab) e 0,35 mg/kg em
pôneis (Fikes et al., 1989) foram utilizadas com sucesso.
A estimulação de sistemas colinérgicos pela administração espinhal de clonidina, um agonista
2-adrenérgico, é amplamente documentada em humanos e animais, aumentando as
concentrações de acetilcolina no fluido cerebroespinhal, o que potencializou seus efeitos
antinociceptivos (Abram e Winne, 1995; Hood et al., 1996; Pan et al., 1998; D’Angelo et al.,
2001; Van de Velde et al., 2009). Neostigmina, um inibidor colinesterásico, aumentou a
concentração de acetilcolina nas sinapses na medula espinhal, após sua administração epidural,
melhorando a analgesia mediada pelos sistemas colinérgicos (Roelants e Lavand’homme, 2004;
Roelants, 2006). Mais além, foi demonstrado em ratos que os efeitos da clonidina e neostigmina
pela via espinhal são sinérgicos (Naguib e Yaksh, 1994).
Devido aos resultados advindos da associação da clonidina e neostigmina, e do efeito adjuvante
da epinefrina associada a anestésicos locais e opióides pela via epidural em humanos e animais,
há uma considerável razão para se avaliar os efeitos da associação de xilazina, neostigmina e
epinefrina epidural em equinos, onde os autores desconhecem a existência de estudos desta
natureza na espécie em questão. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos
antinociceptivos, clínicos e comportamentais da administração de uma dose elevada (0,35
mg/kg) de xilazina epidural associada à neostigmina e/ou epinefrina em éguas.
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7.2 – Materiais e Métodos
Seis éguas sem raça definida, com peso médio ( DP) de 350  25,98 kg, idade média de 16,83
 2,11 anos e escore corporal médio de 6,0  1,11 em uma escala de 1 a 9, foram selecionadas a
participar do estudo. Previamente ao estudo, todos os animais foram considerados hígidos por
meio de exames físico e laboratoriais, sendo submetidos a um período de adaptação de sete dias
e estabulados em baias individuais, onde receberam feno (Cynodon sp.) e água à vontade. O
protocolo experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de Animais sob número
200/2013. Este quarto e último estudo foi desenvolvido nos meses de novembro e dezembro de
2013.
Utilizou-se um delineamento experimental do tipo cross-over, onde cada animal passou por
todos os três tratamentos, administrados por via epidural caudal, através de cateter previamente
implantado. Para se evitar eventuais efeitos residuais entre os tratamentos, um período mínimo
de 72 horas foi estabelecido de um tratamento para outro.
O tratamento 1 (SAL) consistiu 10 mL de cloreto de sódio a 0,9% (Fresenius Kabi), o
tratamento 2 (XILA) consistiu de 0,35 mg/Kg de cloridrato de xilazina 10% (AnaSed, Lloyd,
frasco com 50 mL), o tratamento 3 (XILA + NEOS) consistiu de 0,35 mg/kg de cloridrato de
xilazina 10% com 4 µg/kg de metilssulfato de neostigmina (0,5 mg/mL, Normastig, União
Química, ampolas com 1,0 mL), o tratamento 4 (XILA + EPI) consistiu da mesma dose de
xilazina dos tratamentos anteriores com 0,0175 µg/kg de hemitartarato de epinefrina (1 mg/mL,
Epifrin 0,1%, Cristália, ampolas com 1,0 mL) e o tratamento 5 (XILA + EPI + NEOS) consistiu
da associação de 0,35 mg/kg de cloridrato de xilazina 10%, 0,0175 µg/kg de hemitartarato de
epinefrina 0,1% e 4 µg/kg de metilssulfato de neostigmina. O tratamento 4 foi preparado
retirando-se e descartando-se 0,25 mL de xilazina 10% de seu frasco contendo inicialmente 50
mL e adicionando-se 0,25 mL de hemitartarato de epinefrina 0,1%, para preparar uma solução
de epinefrina a 1:200.000 (5 µg/mL). Este tratamento foi preparado um dia antes do período
experimental e utilizado durante toda a fase de tratamentos. Para proteger a solução de xilazina
e epinefrina da ação da luz, utilizou-se papel alumínio sobre todo o frasco, de maneira que
nenhuma parte ficou exposta à luz. O tratamento 5 foi preparado imediatamente antes de sua
administração, através da utilização da solução do tratamento 4 (XILA + EPI) com a dose de
neostigmina anteriormente mencionada. Padronizou-se o volume final de cada tratamento para
10 mL (Natalini, 2010), adicionando cloreto de sódio a 0,9%. Os tratamentos foram
administrados a uma velocidade de 1 mL a cada 10 segundos para padronização da distribuição
e pressão dos fármacos dentro do espaço epidural.
A fim de se evitar interferência de repetidas punções epidurais e garantir a administração dos
fármacos dentro do espaço epidural, todos os tratamentos foram injetados através de cateter
implantado nesse espaço, um para cada animal, 72 horas antes do início do experimento.
Para a colocação dos cateteres utilizou-se a mesma metodologia empregada no capítulo 1. Os
animais passaram por um período prévio de seis horas de jejum alimentar e duas horas de jejum
hídrico, quando foram sedados com 0,5 mg/kg de xilazina 10% (AnaSed®, LLOYD) por
venopunção da jugular externa.
Após antissepsia, a pele e o tecido subcutâneo da região correspondente ao primeiro espaço
intercoccígeo foram dessensibilizados pela infiltração de 3,0 mL de lidocaína 2% sem
vasoconstritor (Cristália). Ato contínuo, uma agulha de Tuohy 18G (Portex) foi utilizada para
penetrar o espaço epidural. Utilizou-se a técnica de perda de resistência à injeção de ar, não
mais que 2,0 mL de volume, para localizar este espaço (Cardoso e Carvalho, 1998). Em seguida,
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um cateter epidural 18G (Portex) foi introduzido cranialmente até atingir 10 cm a partir da ponta
da agulha (DeRossi et al., 2012; DeRossi et al., 2013), utilizando-se as marcações no cateter
para avaliar o comprimento a ser direcionado para dentro do espaço epidural. Antes de remover
a agulha, foi injetado pelo cateter 1,0 mL de lidocaína 2% sem vasoconstritor (Cristália) para
cada 100 Kg de peso vivo para verificar a correta localização do cateter, por meio da perda de
sensibilidade do períneo à punção com agulha fina (22 G) e ausência do tônus de cauda. Os
cateteres foram fixados à pele utilizando a técnica de tunelização (Bubeck et al., 2004).
Um curativo com gaze estéril com solução de clorexidina 2% foi realizado sobre o local de
inserção do cateter e trocado diariamente durante todo o período experimental. Para se evitar
obstrução do fluxo do cateter, o mesmo era lavado diariamente com 1,0 mL de solução salina
0,9% com heparina à 10 UI (Natalini, 2010). Durante cada tratamento, o cateter era lavado após
o final do período de avaliação, para se evitar interferência da solução de lavagem com o
tratamento em questão.
Avaliaram-se as frequências cardíaca e respiratória, a temperatura retal, as pressões arteriais
sistólica, diastólica e média. A pressão arterial foi mensurada pelo método oscilométrico
(monitor multiparamétrico Dixtal 2010), onde o manguito foi colocado na base da cauda, sendo
selecionado de acordo com a circunferência desta. A frequência cardíaca foi obtida através do
eletrocardiograma com os eletrodos na posição base ápice, onde a derivação I foi selecionada
para o registro do traçado (monitor multiparamétrico Dixtal 2010). A frequência respiratória foi
mensurada através da observação direta dos movimentos respiratórios durante o período de um
minuto. A temperatura retal foi aferida por meio de termômetro digital (BD®). Além desses
parâmetros clínicos, foi avaliada a ocorrência de sedação, do bloqueio sensorial dos dermátomos
perineal, sacral e lombar, além da presença de ataxia. Estas informações foram registradas
imediatamente antes (tempo zero) e a cada 15 minutos durante a primeira hora após a
administração dos tratamentos, e, então, a cada 30 minutos até completar três horas ou o retorno
ao limiar basal de voltagem dos dermátomos avaliados, caso superasse as três horas do estudo.
Um avaliador cego no estudo realizou a avaliação do bloqueio sensorial através de um
eletroestimulador (Grass S44), com os eletrodos adesivos (eletrodos para monitorização de ECG
2223 BRQ – 3M) colocados bilateralmente ao plano sagital, com uma distância de 5 cm entre si,
nos dermátomos perineal, sacral (3 e 4) e lombar (conforme figura 5.1 do capítulo 2), de
maneira que os dois antímeros foram avaliados. Os eletrodos foram estimulados com onda
quadrada de 50 Hz, uma taxa de 10 pulsos por segundo, com atraso de 10 milissegundos,
duração de 10 milissegundos e incrementos de 1 volt até que o animal apresentasse resposta ao
estímulo, mas sem exceder um tempo total de 60 segundos em cada dermátomo e com voltagem
máxima de 80 volts (Natalini et al. 2006). Os dermátomos foram estimulados uma única vez a
cada tempo. Antes de cada tratamento determinou-se o limiar basal de voltagem de cada
dermátomo, sendo este a maior voltagem que não desencadeasse uma resposta positiva ao
estímulo. Considerou-se como resposta positiva ao estímulo elétrico o movimento dos
membros, movimento da cauda, bamboleio dentro do tronco, tentativa de escoicear e giro da
cabeça em direção ao local do estímulo. Não foi considerado como resposta ao estímulo elétrico
o tremor da pele ao redor do eletrodo. Considerou-se como efeito antinociceptivo o limiar
máximo de voltagem que não produzisse reação do animal e que fosse diferente de seu limiar
basal e do tratamento SAL (P<0,05). A região correspondente à colocação dos eletrodos em
cada dermátomo foi tricotomizada antes de sua colocação. Para evitar o condicionamento dos
animais ao estímulo, utilizou-se venda em seus olhos, de maneira que estes não conseguissem
visualizar o avaliador nem o eletroestimulador.
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A sedação, comportamento e ataxia foram avaliados por meio de escores (Olbrich e Mosing,
2003), conforme metodologia usada no capítulo 1. Para a sedação: 1 – nenhuma variação na
posição da cabeça; 2 – abaixamento da cabeça ao nível do cotovelo e 3 – abaixamento da cabeça
ao nível do carpo ou abaixo. Para o comportamento: 1 – calmo e alerta; 2 – inquieto
(movimento moderado dentro do tronco); 3 – excitado (movimento violento dentro do tronco).
Para a ataxia: 1 – postura corporal normal, reação normal à pressão lateral, marcha normal; 2 –
moderado bamboleio, atraso à pressão lateral; 3 – severo bamboleio, descanso contra o tronco,
severa variação na marcha ou inapto a se locomover; 4 – queda. Estas informações foram
registradas imediatamente antes e a cada 15 minutos durante a primeira hora depois da
administração dos tratamentos, e, então, a cada 30 minutos durante três horas ou até o retorno à
normalidade, caso ocorressem alterações nestes parâmetros.
Análise Estatística
Os dados dos parâmetros clínicos e dos dermátomos foram submetidos ao teste de KolmogorovSmirnov. Os dados dos escores de sedação, comportamento e ataxia não mostraram uma
distribuição normal ao teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados dos parâmetros clínicos e dos
dermátomos foram submetidos ao teste de two-way ANOVA, e o pós-teste de Bonferroni foi
utilizado para comparação entre as médias. Os dados não paramétricos referentes aos escores de
sedação, comportamento e ataxia foram submetidos ao teste de Friedman, onde o teste de Dunns
foi utilizado para determinação da diferença significativa entre as medianas. Um valor de
P<0,05 foi considerado significante. As análises foram realizadas utilizando o software
estatístico GraphPad Prism 5.

7.3 – Resultados
Para a comparação dos limiares de voltagem de um dermátomo entre tratamentos, utilizou-se a
média entre os dois antímeros, uma vez que não houve diferenças entre esses, dentro de um
mesmo tratamento (P>0,05). Por isso, a média entre os dois antímeros, para todos os
dermátomos, foi utilizada para a comparação entre tratamentos.
O tratamento SAL não determinou aumento na tolerância ao estímulo elétrico em nenhum
momento de avaliação, em nenhum grupo e em nenhum dermátomo, não diferindo de seu limiar
basal (P>0,05). Todos os outros tratamentos determinaram aumento estatisticamente
significativo no limiar de voltagem no dermátomo perineal e sacral 4, diferindo de SAL e de
seus limiares basais (P<0,05) (Figuras 7.1 e 7.2).
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Figura 7.1 - Médias (+ erro padrão da média) dos limiares de voltagem do dermátomo perineal, para
éguas recebendo solução salina isotônica (SAL), cloridrato de xilazina 10% (XILA), cloridrato de
xilazina 10% e metilssulfato de neostigmina (XILA + NEOS), cloridrato de xilazina 10% e hemitartarato
de epinefrina 1:200.000 (XILA + EPI) e associação de cloridrato de xilazina 10% com hemitartarato de
epinefrina 1:200.000 e metilssulfato de neostigmina (XILA + EPI + NEOS), através de injeção via cateter
epidural caudal. *Todos os tratamentos diferem de SAL (P<0,05). **XILA e XILA + EPI + NEOS difere
de SAL (P<0,01). ***XILA + EPI + NEOS difere dos demais tratamentos (P<0,01). ■XILA + EPI +
NEOS difere de XILA + NEOS (P<0,01). XILA e XILA +NEOS difere de XILA + EPI + NEOS
(P<0,05). XILA E XILA + NEOS diferem de todos tratamentos (P<0,05). XILA + NEOS difere de
SAL, XILA + EPI e XILA + EPI + NEOS (P<0,05), mas não de XILA (P>0,05).

Figura 7.2 - Médias (+ erro padrão da média) dos limiares de voltagem do dermátomo sacral 4, para
éguas recebendo solução salina isotônica (SAL), cloridrato de xilazina 10% (XILA), cloridrato de
xilazina 10% e metilssulfato de neostigmina (XILA + NEOS), cloridrato de xilazina 10% e hemitartarato
de epinefrina 1:200.000 (XILA + EPI) e associação de cloridrato de xilazina 10% com hemitartarato de
epinefrina 1:200.000 e metilssulfato de neostigmina (XILA + EPI + NEOS), através de injeção via cateter
epidural caudal. *Todos os tratamentos diferem de SAL (P<0,05). XILA E XILA + NEOS diferem de
todos (P<0,05).
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No dermátomo perineal, XILA + EPI + NEOS aumentou o limiar basal de 3,67  0,46 para
58,17  6,80 volts (média  erro padrão) aos 15 minutos, diferindo de seu basal, do controle
SAL e dos demais tratamentos (P<0,001), mantendo-se diferente de XILA + NEOS ainda aos
30 minutos (P<0,01). Dos 45 aos 150 minutos, todos os tratamentos que possuíam xilazina
diferiram de SAL e de seus limiares basais (P<0,05). Aos 120 minutos, XILA + EPI + NEOS
(37,83  3,87 volts) diferiu de XILA (61,67  5,58 volts) e de XILA + NEOS (62,00  7,04
volts) (P<0,05), mas não de XILA + EPI (47,17  2,14 volts) (P>0,05). Dos 150 aos 210
minutos XILA e
XILA + NEOS diferiram de todos os tratamentos e de seus limiares
basais (P<0,05), sendo para 150 minutos (XILA = 53,00  6,36 volts; XILA + NEOS = 53,83 
6,50 volts) e 210 minutos (XILA = 25,67  6,28 volts; XILA + NEOS = 31,67  4,94 volts),
mas não entre si (P>0,05). Aos 240 minutos de avaliação, XILA + NEOS (20,50  4,18 volts)
diferiu (P<0,05) de seu limiar basal (4,92  0,71 volts), de SAL (3,83  0,38 volts), de XILA +
EPI (4,17  0,42 volts) e de XILA + EPI + NEOS (3,75  0,48 volts), mas não diferiu (P>0,05)
de XILA (12,83  3,07 volts).
Os tratamentos contendo xilazina estenderam os aumentos significativos nos limiares basais aos
estímulos elétricos para o dermátomo sacral 4 (Figura 7.2), onde dos 30 aos 90 minutos
promoveram aumento significativo em seu limiar basal e diferiram de SAL (P<0,05). Aos 90
minutos XILA (53,67  8,35 volts) diferiu de XILA + EPI (34,17  2,85 volts) e de XILA + EPI
+ NEOS (37,67  7,61 volts) (P<0,05). Dos 120 aos 180 minutos XILA e XILA + NEOS
diferiram de XILA + EPI e de XILA + EPI + NEOS (P<0,01), mas não entre si (P>0,05). Para
os 120 minutos têm-se para XILA (49,83  8,32 volts), XILA + NEOS (46,33  4,24 volts),
XILA + EPI (19,42  2,60 volts) e XILA + EPI + NEOS (24,00  2,16 volts). Já aos 180
minutos, os limiares de voltagem são para XILA (27,42  8,01 volts), XILA + NEOS (25,50 
5,21 volts), XILA + EPI (5,92  0,68 volts), XILA + EPI + NEOS (9,33  2,29 volts).
Não houve diferenças significativas na pressão arterial sistólica, diastólica e média entre os
cinco tratamentos em nenhum momento de avaliação, nem para qualquer tratamento individual
entre os tempos (Figura 7.3).
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Figura 7.3 - Médias (+ erro padrão da média) para (A) pressão arterial sistólica, (B)
pressão arterial diastólica e (C) pressão arterial média ao longo do tempo e entre
tratamentos, para éguas recebendo solução salina isotônica (SAL), cloridrato de xilazina
10% (XILA), cloridrato de xilazina 10% e metilssulfato de neostigmina (XILA +
NEOS), cloridrato de xilazina 10% e hemitartarato de epinefrina 1:200.000 (XILA +
EPI) e associação de cloridrato de xilazina 10% com hemitartarato de epinefrina
1:200.000 e metilssulfato de neostigmina (XILA + EPI + NEOS), através de injeção via
cateter epidural caudal. (P>0,05).

A frequência cardíaca também não variou dentro de qualquer tratamento em relação ao tempo
nem entre tratamentos em nenhum momento de avaliação. Não ocorreu alteração no ritmo
cardíaco em nenhum momento e em nenhum tratamento. A frequência respiratória
(movimentos/minuto  erro padrão) diferiu (P<0,05) aos 120 minutos entre SAL (14,00  1,00),
XILA + NEOS (10,67  1,09) e XILA + EPI + NEOS (10,33  0,67) e aos 150 minutos
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(P<0,05) entre SAL (13,50  1,29) e XILA + EPI + NEOS (10,00  0,97) (Figura 7.4). Sudorese
ocorreu em todos os animais que receberam xilazina epidural, limitando-se às regiões que
tiveram aumento no limiar basal ao estímulo elétrico, ou seja, no dermátomo perineal e sacral 4.

Figura 7.4 - Médias ( erro padrão da média) para (A) frequência cardíaca (P>0,05) e
(B) frequência respiratória ao longo do tempo e entre tratamentos, para éguas recebendo
solução salina isotônica (SAL), cloridrato de xilazina 10% (XILA), cloridrato de
xilazina 10% e metilssulfato de neostigmina (XILA + NEOS), cloridrato de xilazina
10% e hemitartarato de epinefrina 1:200.000 (XILA + EPI) e associação de cloridrato
de xilazina 10% com hemitartarato de epinefrina 1:200.000 e metilssulfato de
neostigmina (XILA + EPI + NEOS), através de injeção via cateter epidural caudal.
*XILA + NEOS e XILA + EPI + NEOS diferem de SAL (P<0,05). ** XILA + EPI +
NEOS difere de SAL (P<0,05).

Durante a administração dos tratamentos através do cateter epidural, nenhum animal
demonstrou desconforto e a injeção ocorreu sem nenhuma resistência. Nenhum animal em
nenhum momento ou tratamento desenvolveu inquietação ou excitação. Sedação e ataxia
ocorreram em todos os animais submetidos aos tratamentos que continham xilazina (figura 7.5).
Dos 30 aos 90 minutos de avaliação, todos os tratamentos diferiram de SAL quanto ao grau de
sedação (P<0,001), e aos 120 minutos somente XILA e XILA + NEOS diferiram de SAL
(P<0,001), mas não de XILA + EPI nem de XILA + EPI + NEOS (P>0,05). Em relação à
ataxia, dos 30 aos 90 minutos todos os tratamentos contendo xilazina diferiram de SAL
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(P<0,05), onde aos 120 minutos somente XILA + NEOS diferiram de SAL (P<0,05), mas não
dos demais tratamentos (P>0,05).

Figura 7.5 - Medianas (+ intervalo interquartil) para (A) graus de sedação e (B) graus de
ataxia, ao longo do tempo e entre tratamentos, para éguas recebendo solução salina isotônica
(SAL), cloridrato de xilazina 10% (XILA), cloridrato de xilazina 10% e metilssulfato de
neostigmina (XILA + NEOS), cloridrato de xilazina 10% e hemitartarato de epinefrina
1:200.000 (XILA + EPI) e associação de cloridrato de xilazina 10% com hemitartarato de
epinefrina 1:200.000 e metilssulfato de neostigmina (XILA + EPI + NEOS), através de
injeção via cateter epidural caudal. *Todos diferem de SAL (P<0,001). ** XILA e XILA +
NEOS diferem de SAL (P<0,001). Todos diferem de SAL (P<0,05). XILA + NEOS
difere de SAL (P<0,05).

7.4 – Discussão
Os resultados do presente estudo estão de acordo com outros trabalhos utilizando xilazina pela
via epidural em equinos, onde se evidenciou os efeitos antinociceptivos por meio da elevação do
limiar basal ao estímulo elétrico no dermátomo perineal (LeBLanc et al., 1988, Skarda e Muir
III, 1996ab), através do beliscamento da região perineal com pinça hemostática e alfinetada com
agulha fina (LeBlanc e Eberhart, 1990; Grubb et al., 1992), por meio da utilização dos
filamentos de Von Frey após incisão cutânea e da fáscia muscular no dermátomo sacral 4
(Guirro et al., 2009; Guirro et al., 2011) e em pôneis utilizando estímulo com agulha fina na
região perianal (Fikes et al., 1989).
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Para o conhecimento dos autores, este é o primeiro estudo que avalia os efeitos
antinociceptivos, clínicos e comportamentais de uma dose elevada de xilazina epidural (0,35
mg/kg), associada ou não à epinefrina e/ou neostigmina, através de estímulo elétrico. Doses de
0,17 mg/kg (LeBlanc et al., 1988; LeBlanc e Caron, 1990; LeBlanc e Eberhart, 1990), de 0,22
mg/kg (LeBlanc e Caron, 1990) e de 0,25 mg/kg de xilazina sozinha já foram avaliadas pela via
epidural em equinos (Skarda e Muir III, 1996ab), utilizando estímulos elétricos como modelo de
nocicepção. Nestes estudos, a duração do efeito antinociceptivo da xilazina epidural no
dermátomo perineal foi de mais de 2,5 horas (Skarda e Muir III, 1996ab), 2,6  1,2 horas (média
 erro padrão) (LeBlanc et al., 1988) e 3,5 horas (LeBlanc e Caron, 1990). No presente estudo,
o tratamento XILA produziu aumentos significativos (P<0,05) em seu limiar de voltagem basal
e em comparação com o tratamento controle (SAL) durante 3,5 horas. O início do efeito
antinociceptivo da xilazina no presente estudo, tanto para o dermátomo perineal quanto sacral 4,
foi de 30 minutos, estando de acordo com outros (LeBlanc et al., 1988; LeBlanc e Caron, 1990),
mas diferente dos resultados de Skarda e Muir III (1996a), onde o efeito antinociceptivo teve
início com 13,1  3,7 minutos (média  desvio padrão), utilizando o mesmo modelo de
nocicepção em éguas.
Algumas diferenças existem entre o presente estudo e aqueles que também avaliaram os efeitos
antinociceptivos da xilazina epidural em equinos utilizando o modelo de eletroestimulação.
Neste trabalho, a configuração do tipo de estímulo elétrico foi diferente dos demais (LeBlanc et
al., 1988; Skarda e Muir III, 1996ab), onde se utilizou um estímulo com duração de 10
milissegundos e incrementos de 1 volt até que o animal apresentasse resposta positiva, mas sem
exceder um tempo total de 60 segundos em cada dermátomo e com voltagem máxima de 80
volts, onde os eletrodos foram separados a uma distância de 5 cm entre si. Já nos demais,
utilizou-se um estímulo elétrico com duração de 0,5 milissegundo, onde os eletrodos foram
colocados a uma distância de 10 cm (LeBlanc et al., 1988) e 5 cm (Skarda e Muir III, 1996ab)
entre si e os estímulos foram aumentados a cada 10 volts até que o animal apresentasse resposta
positiva. Ainda, no presente estudo, utilizou-se cateter epidural previamente implantado para a
administração dos tratamentos, enquanto que nos outros trabalhos utilizou-se injeção epidural.
Mais além, diferenças na diluição dos tratamentos também ocorreram entre este e os demais
estudos. Os autores utilizaram xilazina 10% e uma diluição para um volume final de 10 mL com
uma solução isotônica de cloreto de sódio, enquanto que nos demais estudos a concentração de
xilazina foi de 2%, sendo diluída para 10 mL (LeBlanc et al., 1988), 6 mL (Skarda e Muir III,
1996a) e 8 mL (Skarda e Muir III, 1996b) com solução salina isotônica. A velocidade na
administração dos tratamentos também variou entre este, 1 mL a cada 10 segundos, e os outros
estudos, sendo 1 mL a cada 6 segundos (Skarda e Muir III, 1996a), 1 mL a cada 7 segundos
(Skarda e Muir III, 1996b) e não sendo informado em outro (LeBlanc et al., 1988).
As diferenças entre as metodologias mostradas anteriormente poderiam explicar algumas
variações encontradas em relação aos limiares de voltagem máximos e na duração do efeito
antinociceptivo obtidos neste e nos outros estudos. Nos dois estudos que usaram uma dose de
0,25 mg/kg de xilazina epidural (Skarda e Muir III, 1996ab), o limiar de voltagem máximo
alcançado no dermátomo perineal foi de 80 volts, tendo início aos 45 minutos (Skarda e Muir
III, 1996ab) persistindo por 90 minutos (Skarda e Muir III, 1996a) e 75 minutos (Skarda e Muir
III, 1996b). No estudo que utilizou uma dose de 0,17 mg/kg de xilazina epidural (LeBlanc et al.,
1988), não se alcançou, em nenhum momento de avaliação para o dermátomo perineal, o limiar
máximo de voltagem de 80 volts. No presente estudo, xilazina na dose de 0,35 mg/kg
administrada sozinha no espaço epidural também não induziu um limiar de voltagem máximo
de 80 volts no dermátomo perineal nem no sacral 4. Talvez a diluição do tratamento XILA para
um volume final de 10 mL com salina isotônica, o uso do cateter epidural para a administração
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do tratamento, as diferenças na qualidade do estímulo elétrico e no tipo e distância dos
eletrodos, possam explicar em parte, o porquê uma dose elevada de xilazina (0,35 mg/kg)
epidural, no presente estudo, não alcançou um limiar máximo de voltagem de 80 volts para o
dermátomo perineal. Porém, diferente dos demais estudos, o presente trabalho avaliou o efeito
de migração cranial da xilazina epidural por meio da eletroestimulação de dermátomos craniais
ao perineal, mostrando um aumento significativo no limiar de voltagem basal para o dermátomo
sacral 4, inervado pelos nervos espinhais lombar 6, sacral 1 e 2 (Natalini et al., 2006).
A adição de epinefrina sozinha ou associada com neostigmina à xilazina epidural, neste estudo,
reduziu a duração do efeito antinociceptivo do α2-agonista de 210 para 150 minutos no
dermátomo perineal e de 180 para 120 minutos no dermátomo sacral 4. Entretanto, a adição de
neostigmina à mistura de xilazina com epinefrina determinou uma redução no tempo de início
do efeito antinociceptivo. Associada à lidocaína epidural, epinefrina melhorou os efeitos deste
anestésico local em bovinos (Rülcker, 1965; Currah et al., 2009), suínos (Lacoste et al., 1996),
gatos (Reddy e Yaksh, 1980), ovelhas (Rostami e Vesal, 2012) e ratos (Komatsu et al., 2013).
De forma semelhante, a associação de epinefrina com lidocaína em humanos tem mostrado
resultados benéficos (Bromage et al., 1983; Abboud et al., 1985; Abboud et al., 1987; McLintic
et al., 1991; Kim et al., 2013). Em estudo anterior, os autores demonstraram resultados
satisfatórios com associação de epinefrina à lidocaína epidural em éguas, onde a adição de
neostigmina a esta solução intensificou ainda mais o efeito antinociceptivo (capítulo 3).
Os autores não investigaram os mecanismos pelos quais a adição de epinefrina com ou sem
neostigmina reduziu a eficiência da xilazina epidural neste estudo. Um estudo com ratos
geneticamente modificados sem o subtipo de receptor adrenérgico α2A, mostrou uma
diminuição na potência antinociceptiva dos agonistas α2-adrenérgicos testados, com a seguinte
ordem do mais para o menos afetado: clonidina > dexmedetomidina > norepinefrina =
epinefrina, sugerindo que o principal mecanismo de ação analgésico de um agonista α2adrenérgico é dependente do subtipo α2A (Stone et al., 1997). Epinefrina, uma α-agonista não
seletivo, produziu hiperpolarização das terminações nervosas dos aferentes primários na medula
espinhal isolada de rãs, sendo antagonizada por antagonista α2-adrenérgico, mas não por
antagonista α1-adrenérgico (Wohlberg et al., 1985). Clonidina, um α2-agonista seletivo,
aumentou a excitabilidade das terminações nervosas aferentes das fibras tipo C na medula
espinhal (Calvillo e Ghignone, 1986), enquanto que norepinefrina reduziu sua excitabilidade
(Carstens et al., 1987). É provado que o aumento na excitabilidade das terminações centrais das
fibras nervosas aferentes primárias reflete em um aumento na inibição pré-sináptica, sugerindo
que a ativação seletiva dos receptores α2-adrenérgicos pré-sinápticos inibe os impulsos
nociceptivos para o corno dorsal da medula espinhal (Rudomin e Schmidt, 1999). Estudos com
ratos sugeriram que a ativação de receptores α1D-adrenérgicos na medula espinhal contribuiu
para o efeito de pró-nocicepção, intensificando a modulação da dor na medula, resultando em
maior comportamento relacionado à nocicepção (Harasawa et al., 2003). Portanto, diante destes
resultados, é razoável sugerir que a redução na eficiência da xilazina epidural pela adição de
epinefrina no presente estudo possa ser parcialmente explicada pela competição pelo receptor
α2-agonista na medula espinhal, principalmente o α2A, sendo este o principal subtipo
relacionado com o efeito de um agonista α2-adrenérigo. Além disso, a ativação de receptores
α1-adrenérgicos na medula, especialmente o do subtipo α1D, pela epinefrina, também possa ter
contribuído para a redução do efeito da xilazina neste estudo. Também, não menos importante,
os efeitos antinociceptivos da epinefrina epidural em humanos foram discretos e apenas
demonstrados com o estímulo mecânico de alfinetada na pele por agulha fina e não por estímulo
elétrico (Curatolo et al., 1997), sendo este o modelo de nocicepção utilizado no presente
trabalho.
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A adição de neostigmina à solução epidural de xilazina neste estudo prolongou discretamente o
efeito antinociceptivo do α2-agonista, promovendo diferença em seu limiar basal e do grupo
SAL (P<0,05) até os 240 minutos para o dermátomo perineal, enquanto que no grupo XILA este
efeito foi até 210 minutos. Nenhuma diferença foi encontrada no dermátomo sacral 4 entre os
efeitos antinociceptivos da xilazina sozinha ou associada à neostigmina. Administração espinhal
de agonistas α2-adrenérgicos e inibidores colinesterásicos produziram analgesia
comportamental em testes nociceptivos com estímulos térmicos e com formalina (Takano e
Yaksh, 1992; Hama et al., 2001). Estes achados implicam que estes dois fármacos podem
modular ambos estados nociceptivos agudos e o estado de facilitação que ocorre
secundariamente a um persistente impulso aferente gerado por dano tecidual (Yoon et al., 2001).
Foi demonstrado em animais que os efeitos antinociceptivos da neostigmina e clonidina pela via
espinhal são sinérgicos. Este mesmo estudo avaliou a segurança da clonidina e neostigmina, não
evidenciando efeitos neurotóxicos e nem alterações no fluxo sanguíneo da medula espinhal
(Naguib e Yaksh, 1994). Alguns estudos apontam várias razões para associar um α2-agonista a
um inibidor colinesterásico para induzir antinocicepção espinhal. Primeiro, a eficiência do efeito
antinociceptivo é melhorado sem aumentar os efeitos adversos (Hood et al., 1996). Segundo,
uma vantagem hemodinâmica é possível, provavelmente pelo resultado de efeitos opostos no
sistema nervoso simpático. Entretanto, estes efeitos só foram observados com administração
intratecal destes fármacos, não sendo demonstrados seguindo administração epidural (Hood et
al., 1995).
Nenhuma alteração nas variáveis cardiovasculares avaliadas foi observada no presente estudo,
mas ocorreu redução significativa, embora clinicamente sem relevância, na frequência
respiratória nos tratamentos que receberam xilazina. Com uma dose de 0,25 mg/kg de xilazina
epidural foi observado uma redução significativa de 9% na frequência cardíaca, 35 % na
frequência respiratória, 7, 8 e 7% na pressão arterial sistólica, diastólica e média,
respectivamente. Nesse mesmo estudo, a redução na frequência respiratória foi compensada
pelo aumento no volume tidal ou por uma alteração na relação espaço morto/volume tidal.
Ainda, ocorreu bloqueio atrioventricular em todos os animais após a administração da xilazina,
com uma duração de 12 a 65 minutos (Skarda e Muir III, 1996b). Já com uma dose menor de
xilazina epidural em equinos (0,17 mg/kg) não ocorreram variações nos parâmetros
cardiorrespiratórios (LeBlanc e Eberhart, 1990). A redução na frequência cardíaca e respiratória
após administração epidural de xilazina é atribuída à redução do tônus simpático e aumento do
tônus vagal no sistema nervoso central (Maze e Tranquilli, 1991).
Ataxia e sedação em graus moderados ocorreram em todos os animais que receberam xilazina
neste estudo. XILA e XILA + NEOS determinaram sedação dos 30 aos 120 minutos após
administração epidural, enquanto que XILA + EPI e XILA + EPI + NEOS por 90 minutos.
Outros estudos também mostraram a ocorrência de sedação em equinos após administração
epidural de xilazina (Skarda e Muir III, 1996ab), mas não em pôneis (Fikes et al., 1989) e nem
em equinos que receberam 0,17 mg/kg de xilazina epidural (LeBlanc e Eberhart, 1990). A
sedação pode ser atribuída a uma rápida absorção vascular, linfática ou ambas, do espaço
epidural para o sistema circulatório e deste para regiões superiores do sistema nervoso central
(Skarda e Muir III, 1996b). Ataxia leve a moderada também se desenvolveu após a
administração epidural de xilazina em equinos em outros estudos (Grubb et al., 1992; Skarda e
Muir III, 1996ab), podendo ser atribuída ao efeito anestésico local da xilazina, aumentando a
inibição sobre os neurônios motores na raiz ventral da medula espinhal (Aziz e Martin, 1978).
O presente estudo possui algumas limitações. Somente uma dose específica de neostigmina foi
utilizada, baseada em estudos prévios (Lauretti et al., 1999). Talvez doses maiores de
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neostigmina possam promover uma melhora considerável nos efeitos antinociceptivos da
xilazina epidural em éguas. Embora os autores não tenham avaliado os efeitos da preparação
comercial de xilazina sobre a medula espinhal, estudos prévios com equinos (LeBlanc et al.,
1988) e em pôneis (Fikes et al., 1989) não mostraram sinais de danos patológicos na medula
espinhal e nas raízes dos nervos espinhais.

7.5 - Conclusão
Este estudo mostrou um potencial da neostigmina em prolongar a duração da ação
antinociceptiva da xilazina epidural em éguas. Estes resultados podem estimular outras
pesquisas a avaliar os efeitos antinociceptivos desta associação epidural, com doses maiores do
anticolinesterásico e/ou outros α2-agonistas, além de um número maior de animais. Mais além,
pesquisas sobre os mecanismos espinhais que determinam tais efeitos antinociceptivos podem
ser realizadas em equinos com o objetivo de melhorar o uso epidural destes fármacos.
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8 – Considerações Finais
A lidocaína epidural, na dose máxima indicada em literatura para equinos, foi eficiente em
promover antinocicepção na região perineal por um curto período de tempo. Ainda, este efeito
ocorreu à custa de ataxia moderada. A adição de neostigmina não melhorou de forma evidente a
ação antinociceptiva da lidocaína.
A associação epidural de epinefrina à lidocaína, como ocorreu em vários estudos com humanos
e outras espécies animais, foi eficiente em intensificar e prolongar os efeitos antinociceptivos
deste anestésico local, não causando efeitos adversos cardiorrespiratórios nem intensificando a
ataxia. A neostigmina foi capaz de intensificar ainda mais os efeitos antinociceptivos, quando
adicionada à lidocaína com epinefrina epidural, sem causar efeitos adversos aos parâmetros
cardiorrespiratórios nem tão pouco agravar a ataxia.
O uso de uma elevada dose de xilazina não trouxe efeitos adversos cardiorrespiratórios nem
agravou a ataxia, determinando os melhores efeitos antinociceptivos nesta pesquisa. Entretanto,
a associação com neostigmina não trouxe melhoras expressivas na antinocicepção deste α2agonista.
Esta pesquisa possui algumas limitações que necessitam de maiores investigações. O número
reduzido de animais e o uso de apenas uma dose de neostigmina podem ter limitado o estudo em
demonstrar os efeitos sinérgicos entre o colinesterásico e o α2-agonista. Os autores acreditam
que mais estudos serão encorajados para se avaliar esta interação em equinos. Além do mais,
outros modelos de nocicepção poderão mostrar resultados que venham a acrescentar aos deste
estudo.
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