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RESUMO 
 
A hipotermia é um evento de ocorrência comum no período per-operatório. 
Freqüentemente negligenciada no Brasil, pode trazer complicações como o 
retardo da recuperação anestésica, desequilíbrio ácido-base, isquemia 
cerebral e miocárdica, coagulopatias e tremor pós-operatório. A prevenção 
da hipotermia per-operatória compreende aspectos abrangentes que incluem 
desde a estrutura física do hospital até o treinamento da equipe de 
enfermagem. A infusão de fluidos aquecidos é uma opção no auxílio da 
manutenção da temperatura corpórea. Recente lançamento na indústria 
nacional, o SAF® – Sistema de Aquecimento de Fluidos consiste de um 
aparelho que mantém o fluido a ser infundido aquecido, desenvolvido como 
objetivo de minimizar os riscos relativos à ocorrência de hipotermia per-
operatória. O presente trabalho objetivou avaliar os parâmetros clínicos, 
hemogasométricos, eletrocardiográficos e bioquímica sérica de cadelas 
submetidas à ovariohisterectomia eletiva recebendo, durante o procedimento 
cirúrgico, infusão de solução salina 0,9% aquecida a 37ºC pelo SAF®. Foram 
utilizadas 13 cadelas, divididas em dois grupos: GI – controle (n=6), e GII – 
tratamento (n=7), em centro cirúrgico climatizado em 22ºC. Foram feitas 
avaliações clínicas, hemogasométricas, eletrocardiográficas e bioquímicas 
ao longo de 90 minutos contados a partir da medicação pré-anestésica. Não 
foram evidenciadas alterações clínicas e bioquímicas significativas, mas 
houve efeito de grupo sobre as variáveis pressão arterial média, uréia, ALT, 
ALP e tempo de hipnose. Não houve alterações expressivas nos valores dos 
parâmetros hemogasométricos, mas algumas variáveis apresentaram 
diferenças significativas ao longo dos momentos, mas não entre os grupos. 
Não foram evidenciadas alterações eletrocardiográficas significativas, com 
exceção da onda P, demonstrando alterações sugestivas de sobrecarga 
atrial em GI. O uso isolado do SAF®, nas condições e grau de hipotermia 
desse estudo, não foi suficiente para evitar o estabelecimento da hipotermia 
em cadelas submetidas a anestesia geral inalatória.  
Palavras-chave: bioquímica, eletrocardiografia, hemogasometria, hipotermia 
per-operatória. 
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ABSTRACT 

 
Hypothermia is a frequent event in the per-operative period. Usually 
neglected in Brazil, it may lead to complications such as delay on anesthetic 
recovery, blood gas impairment, brain and myocardial ischemia and 
postoperative shivering. Prevention of hypothermia includes aspects from 
hospital facilities to training the nurse team. Heated fluid infusion is an aid on 
maintaining body temperature. A recent release of Brazilian industry, the 
SAF® – Fluid Heating System, is a device which maintains warm the fluid to 
be infused, intended to reduce risks related to per-operative hypothermia. 
The following study aimed to evaluate clinical and electrocardiographic 
parameters, blood gas analysis, and serum biochemistry of female dogs 
submitted to elective ovariohysterectomy and infusion of 0,9% saline solution 
heated at 37ºC by SAF®. Thirteen female dogs were allocated in two groups: 
GI – control (n=6), and GII – treatment (n=7), in an operating room 
acclimatized at 22ºC. The parameters were evaluated along 90 minutes from 
pre-anesthetic medication. There were no significant clinical or biochemical 
variations; however there was group effect on the variables mean arterial 
pressure, urea, ALT, ALP and hypnosis time. There was no expressive 
variation on blood gas analysis, although some variables presented 
significant differences along the moments, but not between the groups. 
Electrocardiographic significant alterations were not evident, except for P 
wave, indicating atrial overload in GI. The isolated use of SAF®, on the 
conditions and degree of hypothermia of this study, was not enough to avoid 
hypothermia in female dogs submitted to general inhalatory anesthesia.  

Keywords: biochemistry, blood gas, electrocardiography, 
hypothermia, per-operative. 

 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Desde o advento da anestesia geral em 1846 a mortalidade em 

procedimentos anestésicos tornou-se um tema em constante debate e discussão. 

A primeira investigação epidemiológica sobre os efeitos dos agentes anestésicos 

parece ter sido um estudo realizado no final da década de 1880, atestando que o 

clorofórmio seria uma droga segura para uso em humanos. O estado geral do 

paciente, a habilidade e o julgamento dos médicos seriam os principais fatores 

considerados na determinação da taxa de mortalidade, sendo que dois terços das 

mortes poderiam ter sido evitadas. Na década de 1970, a taxa de mortalidade 

atribuível à anestesia caiu de 20% para 3,7% da mortalidade cirúrgica total, e 

estudos posteriores apontam que os óbitos causados, diretamente ou 

parcialmente, pela anestesia somaram menos de 1% de um total de 1800 mortes 

pós-cirúrgicas consideradas. No entanto, os eventos causadores dessas mortes 

não parecem ter mudado nos últimos 30 anos (JONES, 2001). 

Em anestesiologia veterinária é extremamente difícil encontrar estatísticas 

significativas relacionadas à mortalidade por anestesia, situação atribuída à 

natureza diversa da rotina veterinária e à ausência de um sistema adequado de 

coleta e avaliação de dados. Nos últimos anos houve aumento no interesse pelo 

tema, especialmente pela comunidade científica, com relatos de várias pesquisas 

e estudos sobre a prática anestésica. Avaliando pesquisas conduzidas no Reino 

Unido entre 1955 e 1957, observaram-se taxas de mortalidade por anestésicos da 

ordem de 1,1% em cães e 1,8% em gatos. Em pesquisa posterior, também no 

Reino Unido, entre 1979 e 1981, os resultados mostraram redução para 0,43% 

para cães e 0,25% para gatos, sendo a principal causa mortis atribuída a erro 

humano devido a super dosagem de anestésico e hipóxia. Outras causas citadas 

foram relacionadas a equipamentos, hipotermia e colapso cardiovascular 

(JONES, 2001; AGUIAR, 2002). 

JONES (2001) afirmou que a incidência de mortes associadas com 

procedimentos anestésicos sofreu grande redução nas últimas décadas na 

maioria das espécies. Apesar da associação desse resultado ao desenvolvimento 

de técnicas anestésicas mais seguras, possivelmente a contribuição maior foi 
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resultado da redução do erro humano, conseguida devido à melhora do 

treinamento e difusão do uso de métodos sofisticados de monitoramento. 

O princípio da serendipidade, definido como o acaso fortuito, foi lembrado 

por VALE et al. (2005), ocasião em que invocaram sua contribuição em 

importantes descobertas da medicina – incluindo três prêmios Nobel. Os autores 

ressaltaram que, na anestesiologia, a serendipidade é percebida no surgimento 

dos isômeros levógiros dos anestésicos locais; na melhora do monitoramento do 

paciente, com o desenvolvimento da percussão do tórax em 1808 ou com a 

invenção do estetoscópio em 1816; ou no uso da clorpromazina como sedativo 

após seu fracasso na intenção original como anti-histamínico, da mesma forma 

que os benzodiazepínicos e barbitúricos. No entanto, a aplicação dessas 

descobertas na Ciência consiste da capacidade de observação e adequação por 

parte de quem as percebe, saindo do âmbito da serendipitidade e, por meio do 

conhecimento e validação científica, tornando-as parte do repertório de medidas 

de aprimoramento do conhecimento humano. 

Entidade conhecida, a hipotermia per-operatória, tem efeitos tanto 

protetores quanto deletérios. Muito se faz na tentativa de evitá-la, mas muito 

pouco ou quase nada foi feito fundamentando-se em trabalhos científicos no 

âmbito da Medicina Veterinária, ainda que em humanos esse aspecto tenha sua 

importância reconhecida, e que se busque constantemente aprimorar o controle 

da temperatura corporal.  

A observação do aquecimento dos pneus de carros de corrida deu origem 

ao Sistema de Aquecimento de Fluidos (SAF®), um sistema para o aquecimento 

de fluidos por calor seco por meio de uma manta permeada de resistências e 

ligada a uma central computadorizada, capaz de garantir a temperatura constante 

do fluido infundido (INPI, 2005; PCT, 2005). Nesse contexto, acredita-se que o 

aparelho desenvolvido possa constituir-se em importante ferramenta na 

segurança dos pacientes sob anestesia. Finalmente, considerando essa 

possibilidade, acredita-se que o conhecimento sólido sobre a fisiopatologia da 

hipotermia poderá prover argumentos sustentáveis sobre a verdadeira 

contribuição que o SAF® poderia prestar na conduta anestesiológica médica e 

veterinária. Assim, a realização de trabalhos científicos empregando o aparelho 



 3 

seria de fundamental importância para corroborar os testes que garantiram a 

patente do dispositivo.  

 

 

2 HIPOTERMIA 

 

2.1 Definição 

 

Fisiologicamente, a definição de hipotermia é a situação em que a 

temperatura central encontra-se abaixo da temperatura média estabelecida para a 

espécie em questão quando em repouso, em magnitude superior ao valor de um 

desvio padrão. Pode ocorrer em situações variadas de exposição ao frio e com 

freqüência durante procedimentos cirúrgicos, resultando principalmente da 

inibição do controle termorregulatório proporcionado pela anestesia (DEAKIN, 

1998; BUGGY & CROSLEY, 2000).  

Segundo ARMSTRONG et al. (2005) a temperatura em cães e gatos varia 

de 37,8 a 39,2ºC. Em Medicina Veterinária pode-se definir por hipotermia leve a 

temperatura corporal entre 32,1 e 37,1ºC, por hipotermia moderada considera-se 

a temperatura entre 28 e 32ºC e por hipotermia severa, temperaturas abaixo de 

28ºC. Para GOLIN et al. (2003), a hipotermia ocorre quando a produção e a 

retenção de calor são superadas pelos fatores que predispõem ao frio. A 

temperatura do coração, pulmão, encéfalo e órgãos esplênicos é referida como 

temperatura central e a temperatura da pele e músculos, como periférica.  

Classifica-se a hipotermia como primária, ou acidental, e secundária. Da 

redução espontânea da temperatura central resulta a hipotermia primária, que 

pode estar associada a disfunções orgânicas agudas ou doenças crônicas 

agudizadas, sendo as causas mais freqüentes a exposição ao frio, infusão 

excessiva de líquidos parenterais frios, imersão em ambientes gelados e umidade 

excessiva. A hipotermia secundária, por sua vez, é caracterizada por disfunções 

ou lesões do centro termorregulador, devido a doenças orgânicas ou uso de 

substâncias com ação no Sistema Nervoso Central (SNC), a exemplo do efeito 

das drogas empregadas em procedimentos anestésicos, que inibem a 

termorregulação e diminuem o metabolismo. Não obstante, esses fatores 
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costumam ser aliados à exposição do paciente ao ambiente frio dos centros 

cirúrgicos e a exposição de cavidades corporais, o que pode levar a maior perda 

de calor (GOLIN et al., 2003; BIAZZOTTO et al., 2006).  

A hipotermia em humanos é um problema clínico importante, 

especialmente por ser pouco lembrada e, assim, subdiagnosticada e não tratada. 

O fato se deve a falta de reconhecimento dos dados clínicos, falta de percepção 

da gravidade do problema e ausência de termômetros, na maioria dos serviços de 

atendimento, capazes de aferir temperaturas inferiores a 35ºC (GOLIN et al., 

2003).  

 

 

2.2 Controle da temperatura corporal   

 

2.2.1 Termorregulação  

As respostas termorregulatórias têm notável eficiência e capacidade de 

prevenir a ocorrência de hipotermia acentuada, apesar de a temperatura central 

apresentar pequenas variações ao longo do dia, mas mantendo-se sempre em 

um rígido intervalo que compreende apenas décimos de grau (SESSLER, 1995). 

Segundo GOLIN et al. (2003) a temperatura central ideal pode ser mantida com o 

uso de vestes adequadas, no caso do ser humano, ou pela busca por tecidos e 

locais protegidos do frio. Somam-se ainda fatores como tônus vasomotor, 

exercício, tremor muscular e termogênese basal, a qual é controlada pelos 

núcleos supraóticos do hipotálamo.  

O hipotálamo é o principal local de regulação da temperatura e integra 

impulsos térmicos provenientes da superfície cutânea e tecidos profundos. 

Quando tais impulsos integrados ficam acima ou abaixo do limiar de temperatura, 

ocorrem respostas termorreguladoras autonômicas, as quais mantêm a 

temperatura corporal em valores adequados (BIAZZOTTO et al., 2006). Os 

receptores de frio e calor estão distribuídos pela pele, hipotálamo, medula, 

vísceras abdominais e grandes vasos. Os estímulos provenientes dos receptores 

de frio são conduzidos ao longo das fibras A delta, ao passo que os estímulos 

provenientes dos receptores de calor percorrem as fibras tipo C. O estímulo 

térmico ascende pela medula espinhal, e, após atingir o sistema nervoso central 
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(SNC), chega ao hipotálamo, que é o centro primário de controle termorregulatório 

dos mamíferos (SESSLER, 1997; BUGGY & CROSLEY, 2000; ARMSTRONG et 

al., 2005). 

 As respostas termorregulatórias podem ser caracterizadas por possuir 

limiar, ganho e intensidade máxima de resposta. Por limiar entende-se a 

temperatura central capaz de disparar a defesa termorregulatória em determinada 

temperatura cutânea. O ganho de uma resposta é o que determina a extensão de 

aumento da intensidade da resposta de acordo com o desvio da temperatura 

corporal em relação ao limiar. Em geral, o limiar de resposta ao calor supera o 

limiar da defesa inicial contra o frio, a vasoconstrição, em apenas 0,2oC. Assim, a 

temperatura corporal é mantida entre aproximadamente 0,2oC de um dado valor-

alvo, sendo essa precisão similar entre sexos, mas diminuída nos idosos e 

neonatos humanos (FRANK et al., 1995; PISANI, 1999). 

Segundo TRAMONTINI & GRAZIANO (2007), a vasoconstrição cutânea, a 

redistribuição do calor entre os compartimentos central e periférico via 

termogênese, com e sem tremores, e as alterações comportamentais são as 

principais respostas à hipotermia. ARMSTRONG et al (2005) e BIAZZOTTO et al. 

(2006) complementaram que a primeira e mais importante, resposta autonômica à 

hipotermia é a vasoconstrição cutânea, capaz de reduzir em 25% a perda de calor 

para o ambiente. O fluxo sangüíneo, em si, pode ser dividido em dois 

compartimentos: nutricional e termorregulador. O primeiro é representado pelos 

capilares e o segundo, pelos shunts arteriovenosos, sendo esse mediado pela 

ação da noradrenalina nos receptores α-adrenérgicos, podendo ser diminuído em 

até 100 vezes durante a hipotermia, principalmente nas extremidades.      

Assim, o sistema autônomo responde ao frio primeiramente com 

vasoconstrição de shunts arteriovenosos localizados principalmente nas 

extremidades do corpo. No entanto, a mudança comportamental ainda é a 

resposta termorregulatória mais eficiente, disparada pelo desconforto térmico e 

consistindo de atitudes como procurar agasalhar-se ou buscar lugares mais 

aquecidos. O tremor em resposta à hipotermia é uma atividade muscular 

involuntária capaz de aumentar em até três vezes a taxa metabólica do indivíduo 

(SESSLER, 1997; PISANI, 1999).  
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O aumento da produção metabólica de calor e do consumo de oxigênio, 

sem aumento do trabalho muscular, levam à termogênese sem tremores, sendo 

as principais fontes a musculatura esquelética e o tecido adiposo marrom. Essa 

modalidade acontece sob a estimulação de receptores α-adrenérgicos nas 

terminações nervosas do tecido adiposo marrom e constitui o principal 

mecanismo termorregulador do neonato, com pequena contribuição no adulto 

(BIAZZOTTO et al., 2006).      

O tremor muscular é uma atividade involuntária que acontece apenas 

quando ocorre vasoconstrição em seu grau máximo, mas, assim como a 

termogênese sem tremores, não é suficiente para a manutenção da temperatura 

corporal. Acrescente-se que além de determinarem aumento do consumo de 

oxigênio em torno de 200% a 600%, os tremores musculares desencadeiam 

descarga simpática, aumento das pressões intracraniana e intra-ocular e isquemia 

miocárdica. A eficácia da termorregulação varia conforme a faixa etária dos 

pacientes, sendo que idosos apresentam resposta vasoconstritora diminuída em 

relação aos jovens e menor limiar ao tremor. Neonatos, em especial prematuros, 

apresentam vasoconstrição limitada e tremores pouco eficazes, senão ausentes. 

Quanto menor a idade, maior a perda cutânea de calor devido a sua grande 

superfície corpórea relativa (BIAZZOTTO et al., 2006; TRAMONTINI & 

GRAZIANO, 2007).      

ALBERGARIA et al. (2007) relataram que em humanos no período intra-

operatório as incidências de isquemia do miocárdio e taquicardia ventricular são 

similares em pacientes hipo e normotérmicos. No entanto, no pós-operatório, ao 

longo da recuperação anestésica, os pacientes hipotérmicos apresentam maior 

incidência de taquicardia ventricular e alterações eletrocardiográficas, o que 

sugere que a anestesia tenha efeito protetor nas respostas adversas ao estresse 

causado pelo frio. No caso do sistema cardiovascular, existem dois mecanismos 

de respostas com potencial deletério para o paciente: a resposta adrenérgica com 

vasoconstrição seguida de elevação da pressão arterial e o aumento da demanda 

metabólica relacionada com tremores, ambas inibidas pela ação central das 

drogas. Assim, nos pacientes com suprimento cardíaco de oxigênio comprometido 

pode ser mais perigosa a ocorrência de tremores e a possibilidade de evitá-los 

pela manutenção da temperatura central adequada é preferível à profilaxia 
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farmacológica, visto que a primeira é duradoura e não depende da meia-vida ou 

reaplicação de drogas. 

 

2.2.2 Produção, distribuição e perda de calor 

 Conforme sua necessidade metabólica, o organismo produz energia e 

converte-a totalmente em calor. Os principais tecidos responsáveis por tal 

produção e conversão durante o repouso são o encéfalo, o fígado e o coração, 

sendo os principais substratos a glicose, as proteínas e os lipídeos. A pele 

representa uma barreira entre o meio ambiente e os compartimentos central e 

periférico, sendo que em seres humanos 90% de todo o calor produzido são 

perdidos através de sua superfície. Dessa forma, a vasoconstrição mantém o 

calor no compartimento central e diminui a sua perda para o ambiente. A 

vasodilatação, por sua vez, permite a transferência de calor para a periferia, o que 

não necessariamente significa sua perda para o ambiente (BIAZZOTTO et al., 

2006). Segundo GOLIN et al. (2003), a vasoconstrição dos capilares nas 

extremidades pode reduzir o fluxo sangüíneo em 99%, determinando um 

gradiente térmico isolante entre a periferia e o centro do organismo, de forma que 

as extremidades são sacrificadas para manter a temperatura central do 

organismo, objetivando manter o paciente vivo. 

Ainda segundo GOLIN et al. (2003), a liberação de calor pelo organismo 

pode ocorrer por convecção, quando for conduzido pela movimentação do ar. O 

contato entre objetos, superfícies ou substâncias com transferência calórica entre 

os mesmos perfaz a liberação de calor por condução. Acrescente-se que a água 

transfere calor com velocidade 25 vezes maior que o ar. O calor perdido por 

irradiação se dá na presença de gradiente de temperatura, e, em geral, depende 

da superfície exposta e da diferença entre a temperatura corporal e do ambiente. 

Finalmente, a evaporação provoca perda de calor pela transformação da água em 

vapor, como na respiração e, em humanos, perspiração e sudorese. 

 

 

2.3 Hipotermia per-operatória 
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2.3.1 Definição e ocorrência   

Segundo ARMSTRONG et al. (2005), a hipotermia per-operatória é uma 

complicação comum em pacientes cirúrgicos humanos, com incidência estimada 

em 60 a 80% dos casos. Apesar de sua incidência ser considerável e em 

Medicina Veterinária não ser documentada, os autores estimam que seja similar à 

dos humanos.  

Por hipotermia per-operatória entende-se a diminuição na temperatura 

corporal que ocorre com freqüência durante procedimentos anestésicos e 

cirúrgicos como resultado da diminuição do controle térmico orgânico ao longo 

dos momentos relacionados à cirurgia, a partir da aplicação de drogas pré-

anestésicas, bem como nos períodos trans e pós-operatórios. Tal diminuição 

pode ser devida à anestesia, baixa temperatura no centro cirúrgico, redistribuição 

de calor pelo corpo, redução em 30% do calor produzido pelo organismo, 

inspiração de gases anestésicos secos e frios, evaporação durante a antissepsia 

cirúrgica, infusão de fluidos frios, falta de isolamento térmico adequado e ainda 

devido à incisão cirúrgica (DEAKIN, 1998; VANNI et al., 2003).  

É comum a temperatura central per-operatória de pacientes submetidos a 

anestesia geral ou local atingir até 4ºC abaixo da temperatura normal. Em 

pacientes humanos a administração de fluidos por gotejamento lento em 

temperatura ambiente, reduz a temperatura corporal em aproximadamente 0,25ºC 

por litro infundido (SESSLER, 1995). 

 Apesar de proporcionar benefícios conhecidos, como a proteção contra 

isquemia cerebral por diminuição da taxa metabólica, a hipotermia é associada a 

complicações potencialmente sérias, como isquemia do miocárdio, diminuição da 

resistência da ferida cirúrgica a infecções, coagulopatias e tremor pós-operatório 

(WASS et al., 1995). Segundo COOK et al. (1998), a hipotermia pode induzir 

hipertensão secundária a vasoconstrição e ao aumento da viscosidade do 

sangue. Portanto, para se proceder manejo térmico é necessário considerar a 

análise entre risco e benefício, assim como se faz com fármacos e outras terapias 

(FRANK et al., 1997; OPDAHL, 1997; NOZARI et al., 2004).  

 

2.3.2 Fisiopatologia da hipotermia per-operatória 
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 A anestesia geral impossibilita ao paciente lançar mão do controle 

termorregulatório comportamental, de forma que apenas as defesas do sistema 

nervoso autônomo (SNA) respondam às mudanças na temperatura. A 

temperatura do limiar de vasoconstrição diminui de 2 a 4oC de acordo com a dose 

e com o fármaco utilizado. O intervalo entre os limiares superior e inferior 

aumenta de cerca de 0,2oC para aproximadamente 4oC, uma amplitude 20 vezes 

maior. No entanto, uma vez disparados, o ganho e a intensidade máxima da 

reposta termorregulatória comportam-se como na resposta fisiológica padrão 

(SESSLER, 1997; VANNI & BRAZ, 1999).  

 A causa mais importante de hipotermia per-operatória é a redistribuição 

interna de calor no organismo após indução anestésica, que é proporcional ao 

gradiente de temperatura entre os compartimentos central e periférico. Este 

gradiente é alterado por muitos fatores, incluindo a temperatura ambiente, a 

quantidade de tecido adiposo e o uso concomitante de medicações anestésicas. 

A intensidade da resposta individual frente à redistribuição de calor é imprevisível, 

sendo que pacientes obesos têm menor incidência de hipotermia per-operatória, 

pois apresentam menor gradiente para redistribuição devido a sua maior 

quantidade de tecido adiposo e maior produção de calor. Este mecanismo de 

redistribuição é responsável por 81% da diminuição da temperatura central na 

primeira hora após a indução anestésica e 43% nas duas horas subseqüentes 

(BIAZZOTO et al., 2006). 

Imediatamente após a indução da anestesia geral ocorre a chamada 

hipotermia central, resultante da redistribuição do calor para a periferia, uma vez 

que a anestesia provoca vasodilatação e redução da constrição termorregulatória. 

O gradiente de temperatura central-periferia é determinado pela intensidade da 

vasoconstrição, temperatura ambiental e duração da exposição ao ambiente, 

dentre outros fatores. Assim, dessa redistribuição térmica resulta um decréscimo 

na temperatura central da ordem de um a 1,5ºC na primeira hora de anestesia, 

sendo mínima a contribuição da perda de calor para o ambiente nesse momento 

(DEAKIN, 1998; VANNI et al., 2003). 

Segundo BIAZZOTO et al (2006), a exposição ao ambiente cirúrgico gera 

perda de calor para o ambiente por quatro mecanismos, irradiação, condução, 

evaporação e convecção. Irradiação pode ser definida como a perda de calor por 
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meio de energia radiante para as paredes e objetos sólidos e depende da 

diferença de temperatura absoluta entre duas superfícies, elevada à quarta 

potência, representando 70% do total da perda de calor a 22 ºC. Já a condução 

depende da diferença de temperatura entre dois objetos que mantenham contato 

e também da condutância entre eles, a exemplo da perda de calor para a 

superfície metálica da mesa de cirurgia. A evaporação tem como componentes a 

evaporação dos líquidos aplicados sobre a pele e as perdas insensíveis de água 

pelas vias respiratórias, pela ferida operatória e pela pele. A condução e a 

evaporação correspondem a 15% do calor total perdido durante anestesia e 

cirurgia. Finalmente, a convecção consiste em perda ou ganho de calor pela 

passagem de um fluido a determinada temperatura, sobre uma superfície com 

temperatura diferente e ocorre com maior intensidade quando existe 

deslocamento de ar em grandes ambientes, sendo responsável pelos 15% 

restantes da perda de calor pelo organismo para o exterior. A corrente sanguínea 

apresenta um componente convectivo e outro condutivo, sendo o primeiro mais 

importante que o segundo, principalmente quando o paciente permanece nas 

salas cirúrgicas com baixas temperaturas. 

O desequilíbrio térmico, perturbação térmica per-operatória mais freqüente 

durante a anestesia, ocorre quando a perda de calor supera sua produção 

metabólica. Nesse momento, a temperatura decresce lenta e linearmente e, as 

perdas cutâneas, por convecção e radiação podem responder por 85 a 90% da 

perda de calor. A contribuição da condução e evaporação na perda de calor soma 

menos de 15% do total na maioria das circunstâncias (DEAKIN, 1998; BUGGY & 

CROSLEY, 2000).  

Enfim, a temperatura central alcança um platô tão logo o paciente 

apresente grau de hipotermia suficiente para iniciar a vasoconstrição 

termorregulatória, cessando assim a perda de calor por redistribuição, ou ainda 

em caso de uso de aquecimento ou isolamento térmico adequados ao paciente. 

No entanto, há ainda um risco potencial de agravamento da hipotermia, visto que 

a temperatura central é mantida mesmo que a temperatura corporal média e o 

conteúdo total de calor continuem diminuindo (SESSLER, 1997).  

  A recuperação não assistida da temperatura normal pode levar até cinco 

horas, mesmo em pacientes moderadamente hipotérmicos. A vasoconstrição 
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termorregulatória impede que o calor aplicado alcance os tecidos centrais, 

conseqüentemente o aquecimento por passagem forçada de ar será muito menos 

eficaz no pós-operatório em contraposição a sua eficácia durante o procedimento 

cirúrgico (FRANK et al., 1997).  

 

2.3.3 Aspectos gerais de parâmetros monitorados em situação de hipotermia 

O monitoramento cirúrgico tem por objetivo garantir a permanência do 

organismo de um paciente dentro de limites que permitam o metabolismo normal 

em órgãos vitais e em nível ótimo nos demais. Na prática, significa que o sangue 

com oxigenação adequada deve alcançar todos os órgãos, fato que leva a 

monitoração cirúrgica a direcionar seu enfoque especialmente para a avaliação e 

controle das variáveis cardiovasculares e ventilatórias. Atenta-se ainda àquelas 

variáveis que refletem o equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido básico, dada a sua 

importância para o funcionamento cardiovascular adequado. Assim, deve-se 

monitorar variáveis de acordo com as necessidades e circunstâncias do paciente 

em questão, priorizando as melhores variáveis para a avaliação dos parâmetros 

desejados (SLATTER, 2001).  

Segundo ARMSTRONG et al. (2005), os métodos disponíveis para 

monitorar a temperatura dos pacientes veterinários incluem termômetros retais e 

auriculares e sondas retais ou esofágicas. Os autores recomendaram o 

monitoramento contínuo da temperatura corporal por meio de aparelhos digitais 

providos de alarme. 

A hipotermia acentua a depressão da função barorreflexa induzida por 

anestesia. A sensibilidade a drogas atuantes no aumento ou depressão do 

controle da freqüência cardíaca por barorreflexo diminui durante a cirurgia e pode 

resultar em tempo maior de restabelecimento no período pós-anestésico, 

comparando-se o grupo em hipotermia em comparação ao normotérmico 

(TANAKA et al., 2001). 

Na monitoração anestésica destacam-se alguns parâmetros fisiológicos, 

como freqüência respiratória e freqüência cardíaca, a eletrocardiografia e 

hemogasometria. Os parâmetros fisiológicos fornecem dados referentes às 

condições clínicas do paciente frente ao evento anestésico. A eletrocardiografia 

reflete alterações na condução cardíaca, que podem levar a complicações 
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durante e após a anestesia. A hemogasometria, por sua vez, explicita o 

mecanismo compensatório do organismo, buscando o equilíbrio iônico e hidro-

eletrolítico face às alterações causadas pela variação na temperatura e nos 

parâmetros clínicos decorrentes do uso dos fármacos anestésicos.        

 

A) Freqüência respiratória e freqüência cardíaca  

A freqüência respiratória (FR) bem como sua característica quanto a 

presença ou ausência de ruídos são parâmetros avaliados a rigor. Ainda que 

ruídos respiratórios não tenham correlação direta com os valores nos gases 

sanguíneos, a FR pode influenciar as o perfil hemogasométrico e até mesmo 

originar alterações que resultarão em acidose ou alcalose e seus mecanismos 

compensatórios. 

Freqüências cardíacas (FC) abaixo ou acima do intervalo de referência 

associam-se à redução do débito cardíaco. A medida da freqüência cardíaca pode 

ser obtida por várias formas, dentre as quais se destacam a auscultação, 

palpação de pulso arterial e eletrocardiograma. A auscultação precordial não 

apenas permite a avaliação da FC, mas também possibilita a avaliação do vigor 

da atividade cardíaca por meio dos sons cardíacos. Por sua vez o 

eletrocardiograma permite uma avaliação rápida da freqüência cardíaca por meio 

do intervalo entre as ondas R, dado intimamente correlacionado à função 

cardíaca, e alguns aparelhos disponíveis contam com alarme programado para 

disparar de acordo com alterações nesse intervalo (SLATTER, 2001).   

 

B) Eletrocardiografia 

 O eletrocardiograma (ECG) é o exame utilizado para avaliar o 

funcionamento da condução elétrica cardíaca. Seu resultado é apresentado sob a 

forma de gráfico, que registra o potencial elétrico médio gerado no músculo 

cardíaco em termos de voltagem e tempo durante as diferentes fases do ciclo 

cardíaco. Essas variações de voltagem em função do tempo são medidas na 

superfície corpórea e cada segmento do ECG é proveniente de uma área 

específica do coração em forma seqüencial, consistindo nas chamadas deflexões 

do traçado eletrocardiográfico (TILLEY & GOODWIN, 2002).  
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 As formas das ondas representam a atividade elétrica do miocárdio atrial e 

ventricular, sendo o sistema de condução avaliado por dedução a partir do seu 

efeito registrado nas amplitudes das ondas e intervalos. Na avaliação das 

deflexões consideram-se: a onda P, que relata a despolarização atrial; o 

complexo QRS, que relata a diferença de tempo entra as primeiras e as últimas 

despolarizações ventriculares; e onda T, referente a repolarização ventricular. Em 

Medicina Veterinária são utilizadas seis derivações eletrocardiográficas padrão, 

sendo três delas bipolares (derivações I, II e III) e três unipolares (aVR, aVL, 

aVF), representando a voltagem de determinado ponto da superfície corporal em 

relação a outro (SWENSON & REECE, 1996; TILLEY & GOODWIN, 2002).     

A hipotermia predispõe a irritação miocárdica, cujas manifestações variam 

de taquicardia nas fases iniciais às arritmias graves e irreversíveis. No ECG 

podem ser evidenciados o aumento do espaço PR, aumento da duração do 

intervalo QT, bradicardia sinusal e fibrilação atrial. Em humanos, o alargamento 

do complexo QRS devido ao aparecimento de um entalhe final denominado de 

onda J, onda O, ou onda de Osborn, é patognomônico de hipotermia e ocorre 

quando a temperatura central está abaixo de 32ºC. A onda de Osborn foi 

inicialmente interpretada por seu descobridor, em 1953, como corrente de lesão e, 

posteriormente por outros, como despolarização tardia ou decorrente de 

repolarização precoce (GOLIN et al., 2003).  

 

C) Equilíbrio ácido-base: gases e eletrólitos sanguíneos   

Sabe-se que os organismos são compostos em sua maior parte por 

líquidos e eletrólitos distribuídos em três compartimentos didaticamente 

separados, mas com comunicação variável entre si. O líquido intracelular é aquele 

presente no interior de cada célula. Já o compartimento vascular contêm o 

sangue ou a linfa, enquanto o líquido intersticial está distribuído pelo tecido 

extracelular não-vascular. A distribuição dos eletrólitos e líquidos por entre esses 

compartimentos é dinâmica, em resposta a atividades homeostáticas, metabólicas 

e à função orgânica. Tais alterações exercem efeito sobre parâmetros 

mensuráveis, a exemplo do pH e concentração de eletrólitos no sangue, o que 

torna possível sua mensuração com fins de monitoração e correção (SLATTER, 

2001). 
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Segundo MARGOTTO (2006), o pleno desenvolvimento das funções 

biológicas depende essencialmente da manutenção da concentração de 

hidrogênio nos líquidos do organismo dentro de uma estreita faixa de 

normalidade, visto que o rendimento das reações bioquímicas depende do pH. 

Para alcançar tal objetivo, sistemas e órgãos diferentes contribuem atuando de 

maneira conjunta, de modo que pode ser dividido didaticamente em três etapas 

básicas: ação dos tampões do organismo, regulação respiratória do pH e 

regulação renal. Para BIAZZOTTO et al. (2006), a hipotermia está também 

relacionada à hipocalemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia. FRIEDRISCH 

(2007) afirmou que a acidose favorece a eritrofalciformação, sendo, portanto, 

recomendável prestar especial atenção ao equilíbrio ácido-base.  

Durante a hipotermia ocorre alteração na ionização de substâncias 

dissolvidas no meio interno. A alteração na temperatura corporal interfere na 

ionização da água (H2O), solvente do meio interno. Os animais homeotérmicos 

têm em seu organismo substâncias mais ionizadas, incluindo a água, devido a 

temperatura corporal ser em torno de 37ºC, sendo que as concentrações de íons 

H+ e OH- são alterados em função das mudanças de temperatura (INGHAM & 

MACNAUGHTON, 2005). 

 O organismo, para se manter em estado compatível com a vida, necessita 

que seus fluidos internos tenham uma reação fracamente alcalina em relação ao 

ponto neutro da água. Sabendo-se que a água sofre ionização constante, o pH 

sanguíneo necessita variar para manter a alcalinidade em relação ao ponto neutro 

da água. Caso contrário, as funções orgânicas e, especialmente as enzimáticas, 

serão prejudicadas por um pH relativamente acidótico. Vale lembrar que o pH 

sanguíneo, que remete à concentração dos íons hidrogênio no sangue, é 

expresso em uma escala de logaritmo negativo feita para simplificar ainda mais a 

expressão logarítmica de números fracionados com valores muito abaixo de um. 

Assim, mudanças de uma unidade nessa escala representam variações reais de 

dez vezes a concentração de íons hidrogênio na amostra (PICCIONI & AULER 

JÚNIOR, 1992). 

O teor de íons hidrogênio é regulado por sistemas de tampões. A 

hemoglobina, as proteínas plasmáticas, os fosfatos e o sistema de bicarbonato e 

ácido carbônico destacam-se entre os sistemas de tamponamento utilizados pelo 
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organismo, sendo o último o mais importante. Em termos gerais, o dióxido de 

carbono (CO2) em soluções aquosas existe em equilíbrio com o ácido carbônico 

(H2CO3), em reação catalisada pela anidrase carbônica (CO2+H2O=H2CO3). O 

CO2 liberado na corrente sanguínea é produzido como resultado do metabolismo 

celular, sendo em grande parte difundido para o interior dos eritrócitos e então 

hidratado em H2CO3 em reação catalisada pela anidrase carbônica. O H2CO3 

dissocia-se rapidamente em íons hidrogênio (H+) e íons bicarbonato (HCO3
-), de 

forma que 75% do CO2 original é transportado via sangue sob a forma de 

bicarbonato, cerca de 5% permanecem em solução na forma de CO2 dissolvido 

ou H2CO3 não dissociado (sendo a concentração do primeiro cerca de 100 vezes 

maior que a do segundo), e cerca de 20% são acoplados com a hemoglobina ou 

outros tampões. O pH é proporcional à relação entre HCO3
- e H2CO3, que 

normalmente é da ordem de 20:1. As anormalidades do pH são comumente 

tratadas por “distúrbios ácido-base” devido à importância das alterações do 

equilíbrio entre bicarbonato e ácido carbônico (SLATTER, 2001). 

 Os métodos de interpretação de gases sangüíneos informam acerca dos 

parâmetros de oxigenação, ventilação e estado de equilíbrio ácido-base com 

referência à temperatura de 37ºC. Nos pacientes hipotérmicos, portanto com 

temperatura inferior a 37ºC, não se conhece valores referenciais para 

interpretação (LUZ & AULER JUNIOR, 2002).   

O método pH-Stat de correção, ainda que suscite polêmica, é usado há 

mais de 30 anos e considera os valores referenciais durante a hipotermia para 

comparar aos valores corrigidos da gasometria do paciente. O aparelho de 

gasometria reaquece o sangue do paciente a 37º C para processar os valores de 

pH, PaCO2 e PaO2. O pH é corrigido por meio de um normograma (fórmula 

matemática) que estabelece o referencial de correção clínica de pH em casos de 

hipotermia. Também a PaCO2 e PaO2 sofrem correções, uma vez que a 

hipotermia leva ao aumento da solubilidade dos gases sanguíneos com redução 

da pressão. O método “alpha-stat”, por sua vez, é de fácil implementação por não 

utilizar normogramas. Baseia-se na previsão do pH ideal extracelular devido à 

constante fisiológica de 0,6 unidades de pH mantida entre os meios intra e 

extracelular, uma vez que se sabe que o pH intracelular é semelhante ao pH da 
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água, e assim, pode-se criar uma “tabela de correção” (PICCIONI & AULER 

JÚNIOR, 1992). 

As correções são importantes devido aos resultados das variações de 

saturação de O2 e CO2 no sangue do paciente. O aumento da PaCO2 é o principal 

responsável pela elevação do fluxo sanguíneo cerebral sendo utilizado como 

parâmetro seguro para sua homeostase. A afinidade da hemoglobina pelo 

oxigênio também é influenciada pela temperatura, bem como pelo pH. Assim 

somando a diminuição da temperatura, à redução da PaCO2 e aumento do pH, o 

resultado será o aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, com 

conseqüente dificuldade de liberação do oxigênio para os tecidos. O 

subendocárdio têm seu fluxo sanguíneo alterado de acordo com a correção de pH 

e PaCO2, bem como diferenças na função ventricular esquerda e aumento do 

limiar de fibrilação com estabilidade elétrica miocárdica. A somatória desses 

fatores pode ser determinante para a manutenção da vida do paciente sob 

condições de hipotermia, em especial quando durante procedimento cirúrgico e 

anestésico (PICCIONI & AULER JÚNIOR, 1992; FRANK et al., 1997). 

O parâmetro TCO2 exprime a totalidade de CO2 no sangue em suas três 

formas: bicarbonato, ácido carbônico (H2CO3) e CO2 dissolvido, e por esse motivo 

é conhecido também como reserva alcalina. Sua diminuição reflete a ocorrência 

ou tendência à acidose metabólica, ao passo que seu aumento está relacionado à 

alcalose metabólica e desidratação (GUTIERREZ MUÑOZ & RUIZ BAILEN, 

2008). Já para MARGOTTO (2006), a PaO2 indica a existência ou não de 

hipoxemia arterial, condição relacionada à possibilidade de hipoxia tecidual. A 

hipoxia pode ser a causa de distúrbios ventilatórios e metabólicos, mas a 

avaliação do estado hipoxêmico deve seguir-se à avaliação das condições 

ventilatórias e metabólicas.  

O Excesso de Base, ou base excess (BE) é a expressão da quantidade de 

bases a ser acrescentada, nos casos de BE negativo, ou subtraída, nos casos de 

BE positivo, para que o organismo mantenha o seu pH, corrigindo a 

anormalidade. Em pH de 7,4 seu valor é igual a zero. Por sua vez, o excesso de 

base standard, standard base excess (SBE), exprime a concentração de bases no 

sangue após sua correção para 37º C e pCO2 de 40 mmHg (GUTIERREZ 

MUÑOZ & RUIZ BAILEN, 2008). MARGOTTO (2006) acrescentou que o 
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bicarbonato standard (SHCO3) representa determinação do bicarbonato 

plasmático após o sangue ser equilibrado a uma PaCO2 de 40 mmHg, em 

contraposição ao valor do bicarbonato real (HCO3), o qual informa a determinação 

do bicarbonato plasmático quaisquer que sejam os valores de paCO2 do 

indivíduo.  

 O hematócrito, devido a sua relação com os valores séricos de 

hemoglobina, é correlacionado ao grau de hipoxemia mantida. Durante a 

anestesia o hematócrito deve ser mantido acima de 25%, com o cuidado de não 

provocar hemodiluição devido à fluidoterapia, sob pena de comprometer o 

transporte e trocas metabólicas ou, ainda, predispor ao edema pulmonar (ALVES 

et al., 2003; DE LA PARTE PEREZ, 2004). 

 

2.3.4 Complicações decorrentes da hipotermia per-operatória 

A ocorrência de hipotermia per-operatória freqüentemente leva a resultados 

adversos, tais como tremores pós-operatórios e desconforto térmico que 

representam risco potencial para pacientes com baixa reserva cardiorrespiratória, 

devido ao aumento no consumo de oxigênio. Outras complicações podem ocorrer, 

a exemplo de sujeição de pacientes a intercorrências cardíacas trans e pós-

operatórias, duração prolongada da ação das drogas anestésicas, retardo na 

recuperação anestésica, coagulopatias e maiores perdas sanguíneas, infecções 

da ferida cirúrgica e período prolongado de hospitalização. Mesmo a hipotermia 

leve pode aumentar a potência anestésica e prolongar o metabolismo das drogas, 

em especial os antagonistas neuromusculares e propofol (DEAKIN, 1998; VANNI 

et al., 2003).  

 A resistência à infecção da ferida cirúrgica pode ser reduzida por 

hipotermia leve, devido à diminuição direta da função imunológica, diminuição da 

perfusão sanguínea e conseqüente redução no aporte de oxigênio nos tecidos, 

perda protéica e diminuição na síntese de colágeno (SESSLER, 1997; 

ARMSTRONG et al., 2005). BEILIN et al. (1998) comprovaram a atuação da 

hipotermia sobre o sistema imunológico observando diminuição na resposta 

mitogênica persistente por 24 a 48 horas após a cirurgia em hipotermia. Os 

autores relataram ainda a diminuição na expressão de citocinas com supressão 

da produção de Interleucina – 2 (IL2) também por 24 horas. A função plaquetária 
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também é afetada, ocasionando a diminuição da ativação da cascata de 

coagulação. 

Segundo BUGGY & CROSSLEY (2000), não obstante o aumento na 

pressão sanguínea e freqüência cardíaca, a hipotermia central de apenas 1,5oC 

triplica a incidência de taquicardia ventricular e intercorrências cardíacas. 

Tremores ocorrem em cerca de 40% dos pacientes humanos em recuperação 

anestésica, muitos dos quais acreditam que o desconforto resultante do tremor 

pós-operatório e da sensação de frio seja pior que a própria dor cirúrgica.  Assim, 

a hipotermia pode ser associada a seqüelas indesejáveis, a exemplo do aumento 

no consumo de oxigênio e na produção de dióxido de carbono, liberação de 

catecolaminas, aumento do débito cardíaco, taquicardia e hipertensão (BUGGY & 

CROSSLEY, 2000).   

O tremor pós-operatório é uma complicação potencialmente grave, levando 

a um aumento no consumo de oxigênio em 200 a 600%, proporcionalmente à 

perda de calor. Além de aumentar as pressões intraocular e intracraniana, o 

tremor pós-operatório pode agravar a dor no local da ferida cirúrgica ao tracionar 

as incisões e suturas. O tremor pós-operatório é essencialmente 

termorregulatório, disparado pela hipotermia central. A manutenção da 

normotermia, portanto, pode prevenir o tremor pós-anestésico em grande parte 

dos pacientes (SESSLER, 1995). 

 

2.3.5 Drogas e hipotermia  

 Segundo ARMSTRONG et al. (2005), a capacidade metabólica hepática pode ser 

inibida com a redução da temperatura abaixo de 37°C. O metabolismo dos pacientes hipotérmicos é 

comprometido a despeito de exames pré-anestésicos com valores enzimáticos normais. Para SESSLER 

(1995), a concentração alveolar mínima (CAM) de halotano e isofluorano diminui 

em cerca de 5% para cada grau Celsius reduzido na temperatura central. A 

solubilidade de anestésicos voláteis é maior no tecido hipotérmico, o que não 

significa aumento no efeito anestésico, visto que a potência é determinada muito 

mais pela pressão parcial do que pela concentração anestésica. VANNI & BRAZ 

(1999) afirmaram que a redução na temperatura central de apenas 2ºC pode 

dobrar o tempo de duração dos curarizantes vecurônio e atracurônio devido à 

diminuição de metabolismo. A concentração sanguínea de propofol em infusão 
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constante, por sua vez, pode ser aumentada em 30% na presença de hipotermia 

de 3ºC.  

 A hipotermia pode causar redução no metabolismo hepático por diminuir a 

atividade enzimática, incluindo depressão da conjugação e detoxificação 

hepáticas e assim prolongar a ação do anestésico. O atraso na recuperação 

anestésica pode ocorrer também devido a alterações na distribuição e eliminação 

das drogas. Em humanos a diminuição de 2ºC na temperatura central durante a 

cirurgia pode atrasar em 40 minutos a recuperação (ARMSTRONG et al., 2005). 

  

  

2.4 Prevenção da hipotermia per-operatória 

 

As perdas na respiração respondem por menos de 10% do calor 

metabólico perdido, mesmo que seja empregado gás seco e frio para ventilação. 

A administração de fluido não aquecido pode diminuir de forma pronunciada a 

temperatura corporal. A infusão de fluidos em temperatura ambiente é capaz de 

causar redução na temperatura central em escala maior que as situações de 

choque (SESSLER, 1997; SILBERGLEIT et al., 1998; BUGGY & CROSLEY, 

2000).  

É difícil tratar a hipotermia per-operatória, pois o calor aplicado à pele 

necessita de tempo considerável para alcançar o compartimento térmico central. 

No entanto, a hipotermia per-operatória pode ser minimizada por duas horas de 

aquecimento ativo da pele antes da indução de anestesia geral por colchão de ar 

forçado e cobertores elétricos, porém essa ação é pouco prática em muitos 

hospitais, especialmente em Medicina Veterinária. Foi demonstrado que 30 

minutos a uma hora de aquecimento por ar forçado aumentou o conteúdo calórico 

tecidual em proporção superior à quantidade redistribuída normalmente na 

primeira hora de anestesia. A eficácia de aquecimento prévio por ar forçado 

contrasta com sua ineficácia no aquecimento trans-operatório na prevenção da 

hipotermia central induzida por redistribuição (BUGGY & CROSLEY, 2000; VANNI 

et al., 2003).  
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 Segundo SILBERGLEIT et al. (1998), a hipotermia pode dificultar 

procedimentos para ressuscitar o paciente em decorrência de coagulopatias e 

diminuição da freqüência cardíaca – reações inerentes à hipotermia. Apesar de 

ter comprovado que uma diminuição no volume de fluido à temperatura ambiente 

possa reduzir o grau de hipotermia esperado, não se avaliou a capacidade dos 

aquecedores de fluidos na prevenção de hipotermia.  

 

2.4.1 Sistemas de aquecimento 

 O aquecimento ativo ou passivo e a umidificação das vias aéreas transfere 

valores irrelevantes de calor, não contribuindo significativamente para o 

restabelecimento da temperatura do paciente. O aquecimento passivo de 

superfícies objetiva prevenir perdas subseqüentes de calor e pode ser feito por 

meio de cobertores sobre o paciente, para evitar as perdas por convecção, bem 

como por cobertores entre o paciente e a superfície de contato, diminuindo as 

perdas por condução. O aquecimento ativo de superfícies, por sua vez, visa a 

aumentar a temperatura do ao redor do paciente, reduzindo assim o gradiente 

entre a superfície e o ambiente. Essa situação diminui as perdas de calor por 

convecção e condução e podem ser exemplificados por bolsas de água quente, 

colchões com água morna circulante e cobertores de passagem forçada de ar. 

Por fim, o aquecimento central ativo provê calor central para reaquecimento 

rápido do compartimento corporal central, obtido por meio da infusão de fluidos 

aquecidos, lavagem intraperitoneal ou pleural ou ainda enema com fluidos 

mornos, instilação de solução fisiológica morna na vesícula urinária e inalação de 

ar úmido e aquecido (ARMSTRONG et al., 2005).   

A passagem forçada de ar é o sistema mais eficiente disponível 

atualmente, transferindo quantidade de calor superior aos outros sistemas. O 

aquecimento de fluidos a temperaturas próximas a 37oC ajuda na prevenção da 

hipotermia e é apropriado em especial quando da administração de grande 

quantidade de fluidos. No entanto, o fluido perde calor no trajeto entre o frasco e o 

paciente, devido ao contato do equipo com o ambiente. O aquecimento do fluido 

ainda no frasco pode ser feito a seco ou úmido, sendo que o primeiro garante 

maior praticidade e segurança em comparação ao segundo em termos de 

contaminação (SESSLER, 1995; PISANI, 1999). 
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Pacientes sob anestesia sofrem redução nas taxas metabólicas, que 

atrapalham a habilidade do organismo em aquecer fluidos administrados por via 

intravenosa, resultando em perda de calor adicional. Fluidos aquecidos podem 

ajudar a prevenir tal perda, mas não são um método eficaz na reversão do quadro 

de hipotermia, exceto em casos de hipotermia extrema. Em casos de hipotermia 

severa e vasoconstrição pronunciada, a administração de fluidos entre 40 e 42ºC 

pode reaquecer de forma eficaz os órgãos centrais. Para a administração de 

fluidos aquecidos o ideal é que o equipo seja também protegido, visto que um 

frasco de 1 litro de fluido a 40,1ºC terá sua temperatura resfriada a 32,1ºC após 

10 minutos de exposição à temperatura resfriada do centro cirúrgico 

(ARMSTRONG et al., 2005).       

A temperatura ambiente pode manter a normotermia do paciente se 

suficientemente alta. No entanto, o cirurgião, por estar paramentado e sob os 

focos de luz, que aquecem substancialmente suas proximidades, sofre 

desconforto em temperaturas acima de 25o. A pele é a maior fonte de perda de 

calor durante a cirurgia, perda essa que pode ser minimizada por sua proteção 

com cobertores, plásticos ou campos cirúrgicos (SESSLER, 1997; PISANI 1999). 

 

 

2.4.2 Complicações de reaquecimento 

 Complicações inerentes ao reaquecimento ativo de superfícies incluem 

aumento na taxa metabólica e no consumo de oxigênio, queimaduras e 

hipertermia leve a moderada. As queimaduras são causadas por fatores tais como 

camadas de interposição entre o equipamento de aquecimento e o paciente, 

espessura de pêlo do paciente e características térmicas da superfície sob o 

animal. A temperatura recomendada para a superfície que faz interface entre o 

paciente e colchão térmico é de 41 a 42ºC e é importante ainda que alternar o 

decúbito de modo que nenhuma superfície do paciente seja exposta à superfície 

de reaquecimento por períodos prolongados (ARMSTRONG et al. 2005). Esses 

autores relataram duas complicações adicionais do reaquecimento: afterdrop e 

choque de reaquecimento. O afterdrop diz respeito a condição na qual a 

temperatura central do paciente continua a cair durante o reaquecimento ativo ou 

passivo. O aquecimento externo causa vasodilatação periférica, o que resulta no 
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movimento do sangue central mais aquecido em direção à periferia, ao passo que 

o sangue mais resfriado retorna ao compartimento central. Por sua vez, o choque 

de reaquecimento é caracterizado por vasodilatação rápida secundária ao 

aquecimento externo e mobilização do compartimento venoso, ao qual o sistema 

circulatório do paciente não consegue superar.   

 

2.4.3 Sistema de Aquecimento de Fluidos® - SAF®    

O Sistema de Aquecimento de Fluidos® (SAF)®, comercializado pela 

empresa Warm Sleep Ltda., consiste em um sistema de aquecimento e 

monitoramento de temperatura de fluidos, formado por uma unidade central de 

comando, uma bolsa aquecedora e uma bolsa prolongamento, sendo que as duas 

últimas abrigam o frasco e equipo da solução parenteral. A central comanda o 

aquecimento por meio de uma resistência e um sensor de temperatura, ambos 

inseridos ao longo do produto, assegurando a temperatura da solução, bem como 

sua constância (INPI, 2005; PCT, 2005). Sua configuração padrão de manutenção 

do fluido a 36ºC foi definida com base na temperatura fisiológica na espécie 

humana, para a qual o produto foi originalmente empregado. O aparelho não 

permite regulagem manual da temperatura, para evitar acidentes causados por 

distração ou negligência de terceiros, a exemplo da diminuição ou aumento 

excessivos da temperatura. Para o uso em espécies com necessidade de infusão 

de fluidos em temperatura superior à padronizada, pode-se solicitar ao fabricante 

a alteração personalizada. 

Em Medicina Veterinária, não foram encontrados na literatura consultada, 

relatos sobre o uso desse sistema de aquecimento. Na verdade, pouco se fala em 

prevenção da hipotermia per-operatória em animais. Como os animais estão 

sujeitos aos mesmos mecanismos fisiológicos e eventos per-operatórios descritos 

na literatura referente aos humanos, não se deve negligenciar que eles também 

devam receber cuidados acerca do controle da temperatura corporal. Portanto, 

pela carência de dados publicados sobre o assunto, acredita-se que ainda 

existem inúmeros questionamentos sem qualquer resposta científica. Por essa 

razão seria necessário avaliar não apenas a capacidade de aquecimento dos 

fluidos infundidos, mas principalmente o comportamento do organismo frente às 

soluções, aquecidas ou não, para saber se realmente há justificativa de empregar 
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métodos de aquecimento de fluidos visando diminuir a hipotermia per-operatória, 

como o SAF®. Ressalte-se que em Medicina Veterinária deve-se pensar na 

eficiência dos protocolos, mas lembrando sempre que o custo do processo pode 

inviabilizar o procedimento cirúrgico-anestésico.  

Assim, este trabalho objetivou a observação dos parâmetros clínicos, 

laboratoriais, hemogasométricos e eletrocardiográficos em cadelas sob anestesia 

geral inalatória recebendo fluidoterapia aquecida por meio do SAF® ou em 

temperatura ambiente, bem como a observação do despertar da anestesia.   
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CAPÍTULO 2 – Effects of heated fluid infusion on clinical and serum 

biochemistry parameters in female dogs submitted to inhalatory anesthesia 

during ovariohysterectomy1 
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Abstract 

The Fluid Heating System (SAF®) is a device which maintains warm the fluid 

to be infused, reducing risks related to the occurrence of per-operative 

hypothermia. Purpose: To evaluate and describe immediate effects of the infusion 

of saline solution heated by SAF® in female dogs submitted to halothane 

anesthesia. Methods: Thirteen female dogs were employed and submitted to 

elective ovariohysterectomy in acclimatized operating room at 22ºC, distributed in 

two groups: GI, which received non-heated fluid and GII, which received fluid 

heated at 37ºC by SAF. The following parameters were evaluated in 15-minutes 

intervals (M0, M15, M30, M45, M60, M75 and M90): rectal and cutaneous 

temperatures (TR and TC), cardiac and respiratory frequencies (HR and ƒ), mean 

arterial blood pressure (MAP), serum concentration of urea, creatinin, serum 

activities of alanin aminotranspherasis (ALT), alkaline phosphatasis (ALP) and 

also hypnosis parameters. Results: There were no significant (p<0,05) alterations 

on clinical and biochemical parameters, but there was group effect on mean 

arterial blood pressure, urea, ALT, ALP and hypnosis parameters. Conclusions: 

                                                 
1
 Pesquisa realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás  
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The isolated use of Fluid Heating System (SAF®) was not enough to avoid 

hypothermia or lead to significant clinical and biochemical alterations in female 

dogs submitted to halothane anesthesia, although it allowed for a better heat 

distribution in GII.  

 Key words: dogs, enzyme, hypothermia, per-operative. 

 

Resumo 

O Sistema de Aquecimento de Fluidos (SAF®) consiste de um aparelho que 

mantém o fluido a ser infundido aquecido, diminuindo os riscos relativos à 

ocorrência de hipotermia per-operatória. Objetivo: Avaliar e descrever os efeitos 

imediatos da infusão de solução salina 0,9% aquecida pelo SAF® sobre cadelas 

sob anestesia inalatória. Métodos: Foram utilizadas 13 cadelas submetidas a 

ovariohisterectomia eletiva em centro cirúrgico climatizado a 22ºC, divididas em 

dois grupos: GI, que recebeu fluido em temperatura ambiente e GII, que recebeu 

fluido aquecido a 37ºC pelo SAF®. Os parâmetros avaliados em intervalos de 30 

minutos (M0, M15, M30, M45, M60, M75 e M90) foram: temperatura retal (TR) e 

cutânea (TC), freqüências cardíaca (FR) e respiratória (ƒ), pressão arterial média 

(PAM), tempo de hipnose, concentrações séricas de uréia e creatinina e 

atividades das enzimas séricas alanina aminotransferase (ALT) e fosfatase 

alcalina (ALP). Resultados: Não foram evidenciadas alterações clínicas e 

bioquímicas significativas (p<0,05), mas houve efeito de grupo sobre as variáveis 

PAM, uréia, ALT, ALP e tempo de hipnose. Conclusões: O uso isolado do 

Sistema de Aquecimento de Fluidos (SAF®) não foi suficiente para evitar o 

estabelecimento da hipotermia em cadelas submetidas a anestesia geral 

inalatória, ou promover alterações clínicas e bioquímicas significativas, apesar de 

permitir melhor distribuição de calor no GII. 

Descritores: cães, enzimas, hipotermia, per-operatória. 

 

Introdução 

 

A hipotermia durante procedimentos cirúrgicos resulta de fatores como a 

diminuição do controle térmico orgânico em decorrência de anestesia, baixa 

temperatura no centro cirúrgico e redistribuição de calor pelo corpo. Soma-se 



 29 

ainda a redução do calor produzido pelo organismo, inspiração de gases 

anestésicos secos e frios, evaporação durante a antissepsia cirúrgica, infusão de 

fluidos frios, falta de isolamento térmico adequado e ainda devido à incisão 

cirúrgica e conseqüente exposição do ambiente interno corporal à temperatura 

ambiente.1,2  

A hipotermia per-operatória freqüentemente induz a ocorrência de eventos 

adversos, a exemplo de coagulopatias e maiores perdas sangüíneas, infecções 

da ferida cirúrgica, intercorrências cardiovasculares, desconforto e tremores, 

relatados por alguns pacientes humanos como piores que a própria dor cirúrgica. 

Pode resultar em prolongamento da ação dos fármacos anestésicos e retardo na 

recuperação pós-anestesia, visto que mesmo a hipotermia leve, entre 34º e 36ºC, 

pode aumentar a potência anestésica e prolongar o tempo de biotransformação 

dos fármacos.2,3,4  

Ainda que os exames pré-anestésicos mostrem valores enzimáticos 

normais, a biotransformação hepática também pode ser comprometida em 

pacientes hipotérmicos. O metabólito ativo do tiopental, o pentobarbital, tem meia-

vida de cerca de 34 horas e a recuperação da anestesia ocorre após a 

detoxificação de 30% a 45% da dose aplicada. No cão a biotransformação 

hepática permite, por hora, a detoxificação de 15% da dose total do pentobarbital, 

mas a hipotermia pode provocar redução da taxa metabólica desse órgão.5 Por 

outro lado, a solubilidade de anestésicos voláteis é maior no tecido hipotérmico, 

no entanto esse fato não significa aumento no efeito anestésico, pois a potência é 

determinada muito mais pela pressão parcial do que pela concentração 

anestésica. A concentração alveolar mínima (CAM) de halotano diminui em cerca 

de 5% para cada grau Celsius reduzido na temperatura central. 3  

A administração de fluido não aquecido pode diminuir de forma 

pronunciada a temperatura corporal. A cada litro de fluido intravenoso infundido à 

temperatura ambiente em pacientes humanos adultos, ou a cada bolsa de sangue 

infundida a 4ºC, ocorre a diminuição da temperatura em aproximadamente 

0,25oC. A infusão de fluidos em temperatura ambiente é capaz de causar redução 

na temperatura central em escala maior que as situações de choque. 3,4  

 O Sistema de Aquecimento de Fluidos (SAF®) foi idealizado para auxiliar 

na manutenção da temperatura corporal no período per-operatório. O SAF® 
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consiste de um sistema de aquecimento e monitoramento de temperatura de 

fluidos, formado por uma unidade central de comando, uma bolsa aquecedora e 

uma bolsa prolongamento, sendo que as duas últimas abrigam o frasco e equipo 

com solução a ser infundida. A unidade central determina o aquecimento por meio 

de uma resistência e um sensor de temperatura, ambos inseridos ao longo da 

bolsa aquecedora, assegurando a temperatura da solução, bem como sua 

constância. 6,7  

Apesar de a hipotermia per-operatória ocorrer em pacientes de diferentes 

espécies e das discussões acerca dos benefícios advindos da infusão de fluidos 

aquecidos, não foram descritas na literatura a utilização do SAF® e suas possíveis 

implicações em modelos experimentais. Neste contexto optou-se pela utilização 

do cão no presente estudo, visto tratar-se de um modelo freqüentemente utilizado 

em ensaios experimentais em anestesiologia, e devido à freqüência de 

procedimentos cirúrgicos na rotina clínica dessa espécie. 

Este trabalho objetivou descrever e avaliar os efeitos clínicos e laboratoriais 

imediatos da infusão de solução salina a 0,9% aquecida a 37ºC pelo SAF® sobre 

parâmetros clínicos e bioquímica sérica em cadelas submetidas a 

ovariohisterectomia eletiva sob anestesia geral inalatória por halotano. 

 

Métodos 

 

O experimento foi conduzido após submissão e aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, protocolo 044/07, seguindo 

os preceitos de ética e bem-estar animal, em centro cirúrgico climatizado em 

22ºC, conforme sugerido por BERNARD et al.8 e VANNI et al.2 Utilizou-se 13 

cadelas de várias raças, entre 2 e 5 anos de idade, com peso corporal médio de 

7,55 ± 2,32kg, submetidas a ovariohisterectomia eletiva, alocadas em dois grupos 

experimentais, GI (n=6) e GII (n=7), de acordo com o tratamento estabelecido. Os 

animais selecionados foram considerados hígidos, após avaliação pré-anestésica 

e exames laboratoriais.  

Aos animais distribuídos no GI (controle) administrou-se, por via 

intravenosa, solução salina a 0,9% em temperatura ambiente, e aos do GII 

(tratamento), solução salina a 0,9%, também por via intravenosa, aquecida a 37ºC 
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pelo sistema SAF® (SAF® , Warm Sleep, Goiânia-GO, Brasil), mostrado na Figura 

1.  

 

 

FIGURA 1 –  Sistema de Aquecimento de Fluidos (SAF®). Notar em A a bolsa 
aquecedora envolvendo o equipo (I) e seu encaixe no local da 
venopunção (II); em B, imagem aproximada da bolsa aquecedora 
indicando o local das resistências elétricas (III); em C, central de 
controle, e visor indicativo da temperatura do fluido (IV).  

 

Após jejum alimentar e hídrico de 12 e seis horas, respectivamente, todos 

os animais receberam 0,5 mg/kg de midazolam (Dormonid®, Roche Química e 

Farmacêutica, São Paulo-SP, Brasil), via intramuscular, como medicação pré-

anestésica. Decorridos 15 minutos, na indução anestésica empregou-se 12,5 

mg/kg de tiopental sódico a 2,5% (Thiopentax®, Cristália, Itapeva-SP, Brasil), via 

intravenosa. A manutenção anestésica foi realizada com halotano (Tanohalo®, 

Cristália, Itapeva-SP, Brasil) em vaporizador calibrado a 2V%, por uma hora 

contada a partir da indução. O procedimento cirúrgico e a aplicação intravenosa 
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de solução salina 0,9% (Solução Fisiológica, Áster Produtos Médicos Ltda., 

Sorocaba-SP, Brasil), infundida a 20mL/kg/h durante a cirurgia, seguiram as 

recomendações de SLATTER.9 Os animais foram monitorados durante todo o 

procedimento anestésico e período de recuperação por meio de monitor 

multiparamétrico (DX 2010, Dixtal Biomédica, Manaus-AM, Brasil). Não houve 

intercorrências consideradas importantes, a exemplo de hemorragia ou parada 

cardio-respiratória, durante o procedimento cirúrgico e anestésico em nenhum dos 

animais do estudo.  

 Os parâmetros clínicos foram avaliados ao longo de 90 minutos, em 

intervalos de 15 minutos (M0, M15, M30, M45, M60, M75 e M90), sendo que M0 

corresponde ao período imediatamente antes da aplicação da medicação pré-

anestésica e os demais momentos referentes a intervalos de 15 minutos a partir 

de M0. A temperatura retal (TR) foi aferida empregando-se termômetro digital 

(Termômetro Digital 524135 - BD - Franklin Lakes, USA).  Utilizando-se 

termômetro infravermelho (42530 Wide Range Infrared Thermometer with Laser 

Pointer - Extech Instruments Corporation - Waltham, USA), obteve-se a temperatura 

cutânea dos membros torácicos e pélvicos, modificando o modelo de BECK et 

al.10 empregado em suínos. A modificação constou do cálculo da média da 

temperatura cutânea (TC) nos membros, por meio da média aritmética da 

temperatura de cada membro, na região dos carpos e tarsos.  A freqüência 

respiratória (ƒ), em movimentos respiratórios por minuto (mrp), e a freqüência 

cardíaca (FC), em batimentos por minuto (bpm), foram aferidas em todos os 

momentos. 

A pressão arterial média (PAM) foi aferida de forma invasiva por meio da 

dissecação e canulação da artéria femoral e manômetro aneróide conforme 

descrito por REZENDE et al.11, à partir de M30, 15 minutos após a indução 

anestésica.  

As variáveis para o tempo de hipnose, medidas em minutos, foram: o 

tempo de endireitamento postural - tempo decorrido entre a administração da 

MPA até a recuperação do tônus postural; e o tempo de retorno ao decúbito 

esternal - tempo decorrido entre a administração da MPA até o retorno da 

capacidade de permanecer em decúbito esternal.12  
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Em relação às análises bioquímicas, foram colhidas amostras nos 

momentos M0 e M90 avaliando-se a concentração sérica de uréia e creatinina e 

atividade sérica das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e fosfatase alcalina 

(ALP), utilizando-se reagentes comerciais (Labtest Diagnóstica, Labtest S.A. – 

Lagoa Santa – MG, Brasil). 12  

 Na análise estatística os dados foram agrupados e expressos com média ± 

desvio padrão e mediana, utilizando-se o programa computacional GraphPad 

InStat, versão 3.00, 1998 (GraphPad Software, San Diego Califórnia USA, 

www.graphpad.com). Para as variáveis TC, FC, PAM e creatinina, utilizou-se 

análise de variância (ANOVA) comum ou para medidas repetidas, seguida pelo 

teste de Tukey. Foram calculados os efeitos de grupo e momento. Para a análise 

das variáveis TR, f, uréia, ALT e ALP obteve-se a mediana e utilizou-se o teste de 

Friedman para amostras repetidas e Kruskal-Wallis para amostras independentes. 

As variáveis relacionadas à hipnose foram avaliadas descritivamente. Para 

avaliação de correlação foi empregado o teste de correlação de Pearson. Adotou-

se o nível de significância de 5% (p<0,05).13 

 

Resultados  
  

Os resultados referentes às variáveis TR, TC, FC, ƒ e PAM estão descritos 

na Tabela 1. Ao final do período de observação ambos os grupos apresentaram 

diminuição na TR, não sendo evidenciada em nenhum momento diferença entre 

os grupos (p<0,05). Nas cadelas pertencentes ao GI, esse parâmetro mostrou 

menores médias nos momentos M75 (p<0,05) e M90 (p<0,001), diferindo 

significativamente quando comparados ao M0 e M15 (p<0,05). Resultados 

semelhantes foram observados nos animais que compuseram o GII, nos 

momentos M75 (p<0,05) e M90 (p<0,01). No entanto, nesse grupo, M15 diferiu 

apenas de M90 (p<0,05). Foi observado efeito de momento para essa variável 

(p<0,001).  

A TC não apresentou diferença significativa entre os valores obtidos ao 

longo dos momentos entre ou dentre os grupos (p>0,05). Todavia, foi 

demonstrada correlação positiva entre TR e TC (r=0,501; p=< 0,0001).  

http://www.graphpad.com/
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Em relação a variável FC, os resultados foram similares em GI e GII, não 

havendo diferença significativa (p>0,05) ao longo dos momentos entre os grupos. 

Entretanto na comparação entre os momentos dentro dos grupos, em GII houve 

diferença entre o momento M90 e os momentos M0 (p<0,05), M15 (p<0,05) e M30 

(p<0,01). Além desse achado, houve correlação positiva entre FC e TR (r=0,397; 

p=< 0,0001).  

Não houve diferença significativa (p>0,05) entre ou dentre os grupos para 

as variáveis ƒ e PAM durante todo o período observado. No entanto, houve 

comprovação de efeito de grupo (p=0,01) para PAM. 

Os resultados obtidos para creatinina, uréia, ALT e ALP estão descritos na 

Tabela 2. Não se observou alterações séricas em nenhum dos metabólitos 

avaliados quando comparados entre grupos ao longo dos momentos. Quanto a 

comparação entre momentos, foram evidenciadas diferenças com diminuição na 

concentração sérica de creatinina nos animais alocados no GII (p<0,05) e na 

atividade sérica de ALT em GI (p<0,05). Houve efeito de grupo nas variáveis uréia 

(p<0,01), ALT (p<0,01) e ALP (p<0,001). 

Quanto à avaliação dos parâmetros relacionados à hipnose, a média de 

tempo para o endireitamento postural foi de 138 ± 26,72 minutos para os animais 

do GI e de 120 ± 10,41 minutos para os animais distribuídos em GII. Com relação 

ao tempo de retorno ao decúbito esternal, a média do GI foi de 165 ± 58,35 

minutos, enquanto que no GII a média foi de 135 ± 37,6 minutos.  

 

Discussão  

 

Em ambos os grupos as variações relativas a TR foram consideradas 

clinicamente significativas, apresentando um quadro de hipotermia leve, 

caracterizado na espécie canina por temperaturas entre 32º a 37ºC conforme 

reportado por ARMSTRONG et al.14 Tais alterações podem ser explicadas pela 

vasodilatação periférica e diminuição da constrição termorregulatória que ocorrem 

após a indução da anestesia geral, ainda que nesse caso essa perda tenha 

superado o decréscimo de 1,5ºC nos primeiros 60 minutos de anestesia por 

redistribuição térmica da temperatura central, como citado anteriormente por 

DEAKIN1 e VANNI et al.2  
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Outro fator diretamente relacionado aos resultados refere-se à temperatura 

do centro cirúrgico, estabelecida em 22ºC, que contribuiu para a perda de calor 

por parte dos pacientes, visto que a temperatura ambiente, segundo VANNI et 

al.,2 é um preditor conhecido da temperatura central em pacientes sob anestesia. 

Segundo esses autores, estudos considerando a temperatura padrão de centros 

cirúrgicos, 20º a 23º C, revelaram freqüência média de 50% de pacientes 

humanos hipotérmicos, mesmo tendo havido aquecimento pré e/ou trans-

operatório.  

Padrão semelhante de redução na temperatura retal foi descrito por 

VEADO15 e MATSUBARA et al.16 em cães sob anestesia venosa e volátil, 

respectivamente, ainda que não tenham objetivado a adoção de medidas para se 

evitar hipotermia ou variações na temperatura do centro cirúrgico, fatores que 

influenciam na determinação da TR. A adoção de tais medidas deve receber mais 

atenção na descrição da metodologia de experimentos, em especial aqueles que 

se propõem a avaliar parâmetros fisiológicos no início do período pós-operatório, 

devido às alterações que podem ocorrer, conforme relatado por FELIES et al.17 

em estudo com ratos sob efeito anestésico, separados por idade, uso de 

aquecimento e ritmo circadiano.  

A modificação do protocolo proposto por BECK et al.10 fundamentou-se na 

impossibilidade de acesso a alguns sítios utilizados pelo autor, especialmente na 

região das mamas, região crural e panturrilha, sob pena de perturbação do ato 

cirúrgico. Segundo esse autor, a TC ajuda a inferir sobre a perda de calor pelo 

organismo.  

A TC nos dois grupos apresentou-se sempre inferior a TR, achado que 

pode ser atribuído ao efeito da temperatura ambiente, com valores menores nos 

animais distribuídos no grupo GI. O ambiente climatizado pode ter contribuído 

para a redução da temperatura cutânea, apesar de haver compensação entre a 

temperatura ambiente e o calor emitido pelo foco de iluminação, cujas lâmpadas 

causam aquecimento das estruturas adjacentes, visto que os panos de campo 

cobrem todo o tronco dos animais, mas não os membros, e considerando-se 

ainda o contato direto do animal com a superfície metálica da mesa. Assim, 

mesmo havendo correlação positiva com TR, a TC pode não refletir com precisão 

a temperatura do animal, visto que se referem a compartimentos diferentes, a 
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primeira ao central e a segunda ao periférico. A mesma observação foi relatada 

por BECK et al.10 em trabalho realizado com suínos, em que a TC e TR foram 

diferentes nos momentos pré e pós-operatório.  

A diferença entre TR e TC, chamada Delta T, foi sempre maior no grupo GI, 

mas em ambos os grupos essa diferença diminuiu ao longo dos momentos, ao 

passo que a TR diminuía, refletindo o grau de vasoconstrição periférica das 

cadelas, e conseqüente perfusão da periferia. Em GI o Delta T foi superior a 3,5ºC 

até M45, e em GII essa diferença foi reduzida em M30. Apesar de tal gradiente de 

temperatura, não se pode afirmar que a perfusão periférica tenha sido 

comprometida, pois a temperatura ambiente contribuiu para o estabelecimento 

dessa magnitude de gradiente em tão pouco tempo. Para RABELO & CROWE18, 

o Delta T pode fornecer dados sobre a perfusão periférica apenas em temperatura 

ambiente normal, e valores acima de 3,5ºC indicariam prejuízo de perfusão. No 

entanto, segundo SESSLER et al.19, essa avaliação pode ser estendida para 

ambientes cirúrgicos e outras situações de hipotermia, mas o valor crítico seria de 

4ºC. As menores variações no gradiente de temperatura entre os compartimentos 

podem indicar ainda a manutenção de maior constância da temperatura interna.  

Os desvios-padrões das médias de TR foram notadamente menores em GII 

a partir de M45, assim como nas médias de TC a partir de M15, também no GII. O 

desvio-padrão, por indicar a variação entre os indivíduos reflete a homogeneidade 

dos resultados, e seus menores valores em GII indicam que os animais desse 

grupo apresentaram resultados mais homogêneos, de acordo com os argumentos 

de SILVA 20, refletindo melhor capacidade de termorregulação, melhor distribuição 

do calor e maior constância na temperatura interna, corroboradas pelos valores 

de Delta T. 

A FC permaneceu dentro dos limites fisiológicos para a espécie21 durante 

todo o período de avaliação, não sendo evidenciadas alterações clínicas 

significativas. Apesar de não ter sido caracterizado um quadro de bradicardia 

(<60bpm), os animais alocados no GII apresentaram diferença significativa entre 

M90 e os momentos iniciais (M0, M15 e M30). A redução na FC pode ser 

atribuída, em parte, ao efeito do anestésico, visto que o halotano pode levar a 

diminuição dose-dependente da FC conforme descrito por PADDLEFORD.5 
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Os valores para a variável ƒ permaneceram dentro do intervalo de 

referência para a espécie durante todo o tempo de observação. Apesar de não 

evidenciada nos resultados, para POZOS & DANZL22, a diminuição da ƒ nos 

casos de hipotermia pode ser uma maneira de diminuir a perda de calor pelo 

organismo e conseguir a sua estabilidade. 

Não houve alterações significativas (p>0,05) na comparação dos valores de 

PAM ao longo dos momentos, embora as médias de GI tenham se mostrado 

ligeiramente abaixo dos valores considerados normais por KIENLE et al.23 para 

cães sob anestesia geral (90-120mmHg).   

Apesar da diminuição da FC e da exposição das cadelas a um ambiente 

hipotermiante (22ºC), o aumento compensatório esperado da PAM não foi 

significativo, possivelmente devido ao efeito vasodilatador dos anestésicos e 

inibição da vasoconstrição decorrente da hipotermia, com conseqüente alteração 

na resistência vascular periférica, ainda que essa não tenha sido avaliada no 

presente estudo. Avaliando o comportamento da pressão arterial em pacientes 

humanos não anestesiados, mas sob hipotermia, POZOS & DANZL22 reportaram 

seu aumento quando a temperatura corpórea se encontra entre 35 e 36ºC. 

Entretanto, o efeito de grupo encontrado corrobora com a observação de valores 

mais altos de PAM em GII, ainda que não tenha havido diferenças significativas 

entre os grupos na avaliação individual dos momentos, indicando a influência do 

uso do SAF sobre essa variável.  

Não houve alterações clínicas significativas relativas às variáveis creatinina, 

uréia, ALT e ALP, estando seus valores dentro dos limites de referência para a 

espécie. 24 Tal fato pode ser atribuído ao curto tempo de observação, visto que 

grande parte das alterações relacionadas a essas variáveis são descritas em 

períodos superiores ao estabelecido no presente estudo. A diminuição observada 

nos valores de creatinina nos animais do GII não foi considerada clinicamente 

significativa, visto que apenas o aumento de sua concentração sérica seria 

relevante, estando diretamente associada à taxa de filtração glomerular, conforme 

reportado por KERR.25   

   Os valores de ALT diminuíram ao longo dos momentos, padrão 

semelhante ao encontrado por MELLO & CORDEIRO12 em cães adultos 

submetidos a anestesia intravenosa. A redução significativa encontrada apenas 
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em GI pode ser atribuída ao efeito de grupo constatado. No presente estudo não 

se observou o aumento na atividade sérica de ALT descrito no estudo de 

SIQUEIRA et al.26, possivelmente por não haver atingido a magnitude da 

hipotermia descrita pelos autores, de cerca de 29ºC durante 60 minutos. Apesar 

da ocorrência de efeito de grupo, não se observou alterações nos valores de ALP, 

fato semelhante ao descrito por MELLO & CORDEIRO12 em cães sob anestesia 

venosa.  

O endireitamento postural ocorreu em média 18 minutos antes no grupo 

GII, que também apresentou retorno ao decúbito esternal mais precoce, com 30 

minutos de antecedência sobre o grupo GI, demonstrando a influência do uso do 

SAF®. Apesar dos valores de temperatura retal não terem apresentado diferenças 

significativas, conjectura-se que tenha havido alguma diferença no metabolismo 

do paciente e na biotransformação dos fármacos anestésicos. Desse modo, 

apesar da correlação descrita por SESSLER3, a temperatura retal pode não ter 

refletido com fidedignidade a temperatura circulatória, visto que a infusão do fluido 

aquecido interfere diretamente na temperatura sanguínea, que em ausência 

dessa condição é determinada apenas pelo equilíbrio entre as temperaturas dos 

compartimentos central e periférico. O Delta T permite inferir sobre o equilíbrio da 

distribuição de calor entre tais compartimentos, e os valores encontrados em GII, 

inferiores a GI, apontam para a maior eficácia desse mecanismo em GII. 

Embora não tenham sido evidenciadas alterações clinicas e bioquímicas 

significativas, o efeito de grupo sobre as variáveis PAM, uréia, ALT, ALP e tempo 

de hipnose apontam para possíveis efeitos decorrentes do uso do SAF® em 

procedimentos anestésicos. Assim, acredita-se que o uso desse sistema pode 

trazer benefícios ao paciente submetido a anestesia, conforme evidenciado nesse 

estudo, apontando para a necessidade de pesquisas futuros.  

 

Conclusão 

 

O uso isolado do Sistema de Aquecimento de Fluidos (SAF®) regulado para 

aquecer o fluido a 37ºC não foi suficiente para evitar o estabelecimento da 

hipotermia em cadelas submetidas a ovariohisterectomia eletiva sob anestesia 

geral inalatória, bem como de promover alterações clinicas e bioquímicas 
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significativas. Contudo, observou-se recuperação anestésica mais rápida nos 

animais de GII, e maior homogeneidade de respostas individuais referentes à 

temperatura nesse grupo. 

 

 

Agradecimentos 

Faculdades Objetivo/ASSOBES e Universidade Paulista/UNIP.  

SAF® - Sistema de Aquecimento de Fluidos, Warm Sleep, Brasil. 

 

 Referências  

 
38. DEAKIN CD. Changes in core temperature compartment size 

on induction of general anaesthesia. British Journal of Anaesthesia. 1998;81: 
861-64. 

39. VANNI SMD, CASTIGLIA YMM, GANEM EM, RODRIGUES 
JÚNIOR GR, AMORIM RB, FERRARI F, BRAZ LG, BRAZ JRC. Preoperative 
warming combined with intraoperative skin-surface warming does not avoid 
hypothermia caused by spinal anesthesia in patients with midazolam 
premedication. São Paulo Med J. 2007;125:144-9. 

40. SESSLER DI. Mild perioperative hypothermia. The New 
England Journal of Medicine. 1997;336:1730-7. 

41. BUGGY DJ, CROSSLEY WA. Thermorregulation, mild 
hypothermia, and post-anaesthetic shivering. British Journal of anaesthesia. 
2000;84:615-28. 

42. PADDLEFORD RR. Manual de anestesia em pequenos 
animais. 2.ed. São Paulo: Roca; 2001.  

43. INPI. Notificação – fase nacional – PCT e publicação de 
pedidos. Equipamento com sistema de aquecimento e monitoramento de 
temperatura de fluido em recipiente para embalagem individual e coletiva de 
soluções para aplicação parenteral. 2005; RPI 1784:114.   

44. PCT – International application published under the patent 
cooperation treaty. World Intellectual Property Organization, International 
Bureau. Device with heating and temperature monitoring systems of fluid in 
single and multiple container sets for parenteral solutions. WO 2005; 022097 
A2. 

45. BERNARD JM, FULGENCIO JP, DELAUNAY L, BONNET F. 
Clonidine does not impair redistribution hypothermia after the induction of 
anesthesia. Anesthesia & Analgesia. 1998;87:168-172. 

46. SLATTER D. (Ed) Manual de Cirurgia de Pequenos Animais. 
2 ed. São Paulo: Manole; 2001.  

47. BECK E, LANGER M, MAURO PD, PRATO P. Efficacy of 
intraoperative heat administration by ventilation with warm humidified gases 
and an oesophageal warming system. British Journal of Anaesthesia. 
1996;77:530-3. 



 40 

48. REZENDE ML, NUNES N, SOUZA AP, SANTOS PSP. 
Monitoramento hemodinâmico invasivo em pequenos animais. Semina 
Ciências Agrárias. 2002;23:93-100. 

49. MELLO JRB, CORDEIRO MRO. Avaliação da associação tiletamina-
zolazepam em cães de três diferentes faixas etárias. Arquivos da Faculdade 
de Veterinária. 2001;29:14-24. 

50. CURI PR. Metodologia e análise da pesquisa em ciências 
biológicas. Botucatu: Tipomic; 1997.  

51. ARMSTRONG SR, ROBERTS BK, ARONSOHN M. Perioperative 
hypothermia. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care. 2005;15:32-
37. 

52. VEADO JC. Associação tiletamina-zolazepam na anestesia 
dissociativa de cães: protocolo original de utilização. Revista Brasileira Saúde 
Produção Animal. 2001;1:19-26. 

53.  MATSUBARA L M, OLIVA VNLS, GABAS DT, PERRI SHV. O 
sevofluorano em cadelas gestantes. Ciência Rural. 2006;36:858-64.  

54. FELIES M, POPPENDIECK S, NAVE H. Perioperative normothermia 
depends on intraoperative warming procedure, extent of the surgical 
intervention and age of the experimental animal. Life Sciences. 
2005;77:3133–40. 

55. RABELO RC & CROWE JR DT. Monitorização na UTI, terapia 
intensiva veterinária em pequenos animais: condutas no paciente critico.  Rio 
de Janeiro: LF Livros; 2005.  

56. SESSLER DI, RUBINSTEIN EH, MOAYERI A. Physiologic 
Responses to Mild Perianesthetic Hypothermia in Humans. Anesthesiology. 
1991;75: 594-610.  

57. SILVA CB. Pensamento estatístico e raciocínio sobre variação: um 
estudo com professores de matemática [Tese - Doutorado]. Pontificia 
Universidade Católica. São Paulo; 2007.  

58.  TILLEY LP & GOODWIN JK. Manual de cardiologia para cães e 
gatos. 3 ed. São Paulo: Roca; 2002.  

59. POZOS RS & DANZL DF. Human physiological responses to cold 
stress and hypothermia. In: PANDOLF KB & BURR RE (Eds). Medical 
aspects of harsh environments V1. Virginia: Office of the surgeon general – 
United States Army: 2002. p. 351-382. Disponivel em: 
http://www.bordeninstitute.army.mil/published_volumes/harshEnv1/Ch11-
HumanPhysiologicalResponsestoColdStressandHypot.pdf. Acessado em 
02/03/2005. 

60. KIENLE RD. In: KITTLELSON MD. Small animal cardiovascular 
medicine. St. Louis: Mosby Inc.: 1998. p.118-132. 

61. KANEKO JJ, HARVEY JW, BRUSS ML. Clinical biochemistry of 
domestic animals. San Diego: Academic Press; 1997.  

62. KERR MG. Exames laboratoriais em medicina veterinária: 
bioquímica clínica e hematologia. 2ed. São Paulo: Roca; 2003. 

63. SIQUEIRA VJ, TAHA MO, FAGUNDES DJ, JULIANO Y, GOMES, PO, 

BRUZADELLI RMZ, CAPUTTO LG. Estudo funcional e morfológico da hipotermia 

sistêmica ou tópica no fígado de cães. Acta Cirúrgica Brasileira [serial online]. 

2005;20. Disponível em URL: http://www.scielo.br/acb. Acesso em: 15/11/2007. 

 

http://www.bordeninstitute.army.mil/published_volumes/harshEnv1/Ch11-HumanPhysiologicalResponsestoColdStressandHypot.pdf.%20Acessado%20em%2002/03/2005
http://www.bordeninstitute.army.mil/published_volumes/harshEnv1/Ch11-HumanPhysiologicalResponsestoColdStressandHypot.pdf.%20Acessado%20em%2002/03/2005
http://www.bordeninstitute.army.mil/published_volumes/harshEnv1/Ch11-HumanPhysiologicalResponsestoColdStressandHypot.pdf.%20Acessado%20em%2002/03/2005
http://www.scielo.br/acb


 41 

TABELA 1: Distribuição das médias±desvios-padrão e medianas, de acordo com o grupo (GI – controle e GII –SAF) de 

parâmetros clínicos em cadelas submetidas à anestesia geral inalatória, ao longo dos momentos de avaliação, 

HVet/ Faculdades Objetivo/ Goiânia – GO, Brasil 

Variável  Grupos M0 M15 M30 M45 M60 M75 M90 

TR‡  
(°C) 

GI 39,18±0,55 38,32±0,67 37,42±0,93 36,80±1,58 36,23±1,68 35,87±1,84 35,12±1,61 

 38,95
a
 38,55

a
 37,4 37,05 36,7 35,95

b
 35,25

b
 

GII 38,64±0,75 38,23±0,38 37,44±0,81 36,96±0,53 36,24±0,48 35,93±0,24 35,77±0,35 

 38,7
a
 38,2

ab
 37,8 37,0 36,0 35,9

bc
 35,7

c
 

TC 
(°C) 

GI 34,07±2,45 34,47±2,88 34,26±2,53 33,61±2,69 33,79±2,13 33,00±2,79 32,64±2,84 

 34,26 35,57 34,68 33,94 33,58 33,54 33,24 

GII 33,16±2,65 34,46±2,09 34,72±1,40 34,67±1,34 34,27±1,31 34,31±1,08 33,60±1,29 

 33,75 35,90 35,18 35,00 34,58 34,58 33,93 

FC‡  
(bpm) 

GI 133,67±21,56 137,67±26,85 136,33±14,56 131,33±29,36 121,33±20,62 107,33±27,62 120,50±34,98 

 126,00 140,00 138,00 131,00 115,00 99,00 107,00 

GII 136,57±29,82
a
 136,86±26,63

a
 145,43±23,63

a
 127,43±30,35 117,43±24,78 111,43±25,76 96,43±20,10

b
 

 120,00 150,00 160,00 116,00 130,00 112,00 88,00 

f  
(mpm) 

GI 38,00±15,13 25,67±14,45 22,50±20,99 18,83±14,03 18,67±7,45 21,33±6,02 23,33±10,56 

 42,00 24,00 16,00 14,00 16,00 20,00 20,00 

GII 27,43±7,81 25,86±7,93 22,43±6,92 20,86±9,08 22,29±6,87 23,43±7,81 24,00±5,66 

 24,00 24,00 20,00 20,00 24,00 24,00 24,00 

PAM†   
(mmHg) 

GI - - 83,33±25,03 86,67±28,75 83,33±16,33 86,67±17,80 90,83±10,21 

 - - 70 80 85 87,50 90 

GII - - 87,86±21,19 92,86±17,99 98,43±29,04 104,29±24,12 101,43±17,96 

 - - 90 100 90 100 100 

abc 
Diferença significativa entre momentos em um mesmo tratamento (p<0,05); * Diferença significativa entre tratamentos ao longo dos 

momentos (p<0,05); † Efeito de grupo para a variável (p<0,05); ‡ Efeito de momento para a variável (p<0,05). 
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TABELA 2: Distribuição das médias±desvios-padrão e medianas, de acordo com 

o grupo (GI – controle e GII –SAF) das variáveis bioquímicas 

(creatinina, uréia, ALT e ALP) em cadelas submetidas à anestesia 

geral inalatória, ao longo dos momentos de avaliação, HVet/ 

Faculdades Objetivo/ Goiânia – GO, Brasil 

Variável Grupos M0 M90 

Creatinina  

(mg/dL) ‡ 

GI 0.85±0.10 0.77±0.07 
 0.85 0.76 

GII 0.87±0.16 0.74±0.13 
 0,8 0.7* 

Uréia † 
(mg/dL) 

GI 26±11.58 24.6±11.51 
 25.5 19.8 

GII 35.29±11.48 30.00±13.45 
 30 24 

ALT † 
(UI/L) 

GI 28.17±9.79 21.33±7.47 
 28,5 20* 

GII 38.29±14.03 36.00±19.50 
 31 24 

ALP † 
(UI/L) 

GI 68.33±38.70 52.67±17.53 
 65 54.5 

GII 111.71±41.12 113.14±95.41 
 125 92 

abc 
Diferença significativa entre momentos em um mesmo tratamento (p<0,05);  

* Diferença significativa entre tratamentos ao longo dos momentos (p<0,05); † Efeito de grupo 
para a variável (p<0,05); ‡ Efeito de momento para a variável (p<0,05).
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CAPÍTULO 3 – EFEITOS DA FLUIDOTERAPIA AQUECIDA SOBRE 

PARÂMETROS HEMOGASOMÉTRICOS EM CADELAS SUBMETIDAS A 

OVARIOHISTERECTOMIA SOB ANESTESIA INALATÓRIA 

 

EFFECTS OF HEATED FLUID INFUSION ON BLOOD GAS PARAMETERS IN 

BITCHES SUMITTED TO INHALATORY ANESTHESIA DURING 

OVARIOHYSTERECTOMY 

 

 

RESUMO 

O procedimento anestésico facilita a ocorrência de hipotermia devido à 

diminuição do limiar de vasoconstrição e redistribuição do calor central para a 

periferia, levando a alterações na dinâmica dos gases sangüíneos. O Sistema de 

Aquecimento de Fluidos (SAF®) consiste de um aparelho que mantém aquecido o 

fluido a ser infundido, diminuindo os riscos decorrentes da hipotermia per-

operatória. O presente trabalho objetivou avaliar os parâmetros 

hemogasométricos em cadelas submetidas a procedimento cirúrgico, sob infusão 

IV de solução salina 0,9% aquecida a 37ºC pelo SAF®. Foram utilizadas 13 

cadelas submetidas à ovariohisterectomia eletiva em centro cirúrgico climatizado 

a 22ºC, divididas em dois grupos: GI – controle (n=6) e GII – tratamento (n=7). 

Avaliou-se em quatro momentos com intervalos de 30 minutos (M0, M30, M60 e 

M90) a temperatura retal, e, a partir de M30, avaliou-se potencial hidrogeniônico 

(pH), pressão arterial de dióxido de carbono (PaCO2), bicarbonato plasmático 

(HCO3), total de dióxido de carbono (TCO2), pressão arterial de O2 (PaO2), 

saturação de oxigênio (SO2) e excesso de base (BE). Algumas variáveis 

apresentaram diferenças significativas ao longo dos momentos, mas não entre os 

grupos. O emprego do SAF®, nas condições e grau de hipotermia desse estudo, 

não proporcionou alterações expressivas nos valores dos parâmetros 

hemogasométricos em cadelas submetidas à ovariohisterectomia sob anestesia 

geral inalatória.  

Palavras-Chave: cães, hemogasometria, hipotermia, per-operatória. 
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ABSTRACT    

 

Anesthetic procedures predispose to the occurrence of hypothermia due to 

a reduction on the vasoconstriction threshold as well as re-distribution of core heat 

to periphery, leading to variations on blood gas dynamics.  The Fluid Heating 

System (SAF®) is a device which maintains warm the fluid to be infused, reducing 

risks related to the occurrence of per-operative hypothermia. This study aimed to 

evaluate hemogasometric parameters in female dogs submitted to surgical 

procedure, receiving infusion of 0,9% saline solution heated at 37ºC by SAF®. 

Thirteen female dogs were submitted to elective ovariohysterectomy in an 

operating room acclimatized at 22ºC, allocated in two groups: GI – control (n=6), 

and GII – treatment (n=7). The following parameters were evaluated in 30-minute 

intervals (M0, M30, M60 and M90): rectal temperature, hidrogenionic potential 

(pH), carbon dioxide arterial pressure (PaCO2), plasmatic bicarbonate (HCO3), 

total carbon dioxide (TCO2), O2 arterial pressure (PaO2), O2 saturation (SO2), and 

base excess (BE). Some variables presented significant differences among 

moments, but not between groups. The use of SAF®, under the conditions and 

hypothermia degree of this study, did not lead to expressive variation on blood gas 

values in female dogs under inhalatory anesthesia.  

Key-words: dogs, hemogasometry, hypothermia, per-operative. 
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INTRODUÇÃO 
 

A hipotermia é um evento de ocorrência comum no período per-

operatório e está relacionada com a inibição do controle termorregulatório. Uma 

vez instalada pode desencadear complicações hemodinâmicas e desequilíbrio 

hidroeletrolítico. Dentre os fatores diretamente envolvidos na gênese do processo, 

destaca-se o efeito dos fármacos anestésicos, e condutas inerentes ao ambiente 

e ato cirúrgico, como procedimentos realizados em presença de ar refrigerado, 

emprego de antissépticos alcoólicos e a falta de aquecimento nos corredores por 

onde o paciente é transportado (BUGGY & CROSSLEY, 2000; ALBERGARIA et 

al., 2007).  

Das alterações comumente descritas em conseqüência da instalação 

do quadro de hipotermia aquelas referentes aos gases sangüíneos recebem 

grande atenção na literatura, especialmente com relação à espécie humana 

(MATTU et al. 2002). A hipotermia por diminuição de apenas 1,5ºC na 

temperatura central já justifica a adoção de medidas preventivas, pois ao persistir 

pode desencadear seqüelas indesejáveis, como o aumento no consumo de 

oxigênio pela musculatura corporal e cardíaca, aumento na concentração de 

dióxido de carbono, liberação de catecolaminas, taquicardia e hipertensão 

(BUGGY & CROSSLEY, 2000).  

Sob condições de hipotermia as variações de pH podem se desenvolver 

independentemente de relações bioquímicas com a pressão arterial de dióxido de 

carbono (PaCO2) ou de alterações nas concentrações de bicarbonato (HCO3-), 

hemoglobina ou proteínas plasmáticas. Tais variações do pH em temperaturas 

anormais, especialmente sob hipotermia, podem ser apenas a representação da 

adaptação da fisiologia celular e sangüínea à diferença na ionização 

hidroeletrolítica em resposta à variação da temperatura (LUZ & AULER JUNIOR, 

2002). 

Em situações de hipotermia, em especial durante procedimentos 

cirúrgicos e anestésicos, a PaCO2 é a principal responsável pela elevação do 

fluxo sanguíneo cerebral. A PaCO2 e o pH estão também relacionados a 

alterações do fluxo sanguíneo do subendocárdio, sendo capazes de aumentar o 

limiar de fibrilação miocárdica. A monitoração adequada pode ser determinante 
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para a manutenção da vida do paciente hipotérmico (PICCIONI & AULER 

JÚNIOR, 1992; FRANK et al., 1997).  

Dentre as medidas de controle da hipotermia pode-se incluir o controle 

da temperatura ambiente no centro cirúrgico e sala de recuperação ou ainda a 

administração de fluidos aquecidos. O SAF® (Sistema de Aquecimento de 

Fluidos), desenvolvido com o intuito de prevenir ou minimizar a hipotermia per-

operatória, consiste de um sistema de aquecimento e monitoramento de 

temperatura de fluidos, formado por uma unidade central de comando, uma bolsa 

aquecedora e uma bolsa prolongamento. As duas últimas abrigam o frasco e 

equipo contendo a solução a ser infundida. A unidade central comanda o 

aquecimento por meio de resistências e sensores de temperatura, inseridos ao 

longo do produto, assegurando a temperatura da solução, bem como sua 

constância (INPI, 2005; PCT, 2005). Portanto, acredita-se que o emprego desse 

sistema permita um procedimento anestésico mais seguro com menor freqüência 

de intercorrências decorrentes de hipotermia, representando para o paciente, 

maior conforto no retorno da anestesia e melhor restabelecimento pós-operatório. 

Todavia, apesar de o SAF® já estar disponível de maneira experimental para uso 

em humanos, na literatura consultada não foi encontrada referência sobre a sua 

aplicação em Medicina Veterinária, ainda que as várias espécies animais também 

estejam sujeitas à hipotermia per-operatória. 

Desse modo, o presente trabalho objetivou avaliar os efeitos da infusão 

de solução salina a 0,9% aquecida a 37ºC pelo SAF® sobre os parâmetros 

hemogasométricos em cadelas submetidas a ovariohisterectomia eletiva sob 

anestesia geral inalatória por halotano.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi conduzido após submissão e aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, protocolo 044/07, seguindo 

os preceitos de ética e bem-estar animal, em centro cirúrgico climatizado em 

22ºC, conforme sugerido por BERNARD et al. (1998) e VANNI et al. (2007). 

Foram utilizadas 13 cadelas de várias raças, entre 2 e 5 anos de idade, com peso 
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corporal médio de 7,55 ± 2,32kg, submetidas a ovariohisterectomia eletiva, 

alocadas em dois grupos experimentais, GI (n=6) e GII (n=7), de acordo com o 

tratamento estabelecido. Os animais selecionados foram considerados hígidos, 

após avaliação pré-anestésica e exames laboratoriais. Aos animais distribuídos 

no GI (controle) administrou-se solução salina a 0,9%, por via intravenosa, em 

temperatura ambiente, e aos do GII (tratamento), solução salina a 0,9%, também 

por via intravenosa, aquecida a 37ºC pelo sistema SAF® (SAF® , Warm Sleep, 

Goiânia-GO, Brasil), mostrado na Figura 1.  

 

 

 

FIGURA 1 – Sistema de Aquecimento de Fluidos (SAF®). Notar em A a bolsa 
aquecedora envolvendo o equipo (I) e seu encaixe no local da 
venopunção (II); em B, imagem aproximada da bolsa aquecedora 
indicando o local das resistências elétricas (III); em C, central de 
controle, e visor indicativo da temperatura do fluido (IV).  
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Todos os animais foram submetidos a jejum alimentar e hídrico de 12 e seis 

horas, respectivamente, e receberam 0,5 mg/kg de midazolam (Dormonid®, 

Roche Química e Farmacêutica, São Paulo-SP, Brasil), via intramuscular, como 

medicação pré-anestésica. Decorridos 15 minutos, na indução anestésica 

empregou-se 12,5mg/kg de tiopental sódico a 2,5% (Thiopentax®, Cristália, 

Itapeva-SP, Brasil), via intravenosa (IV). A manutenção anestésica foi realizada 

com halotano (Tanohalo®, Cristália, Itapeva-SP, Brasil) em vaporizador calibrado 

a 2V%, por uma hora contada a partir da indução. O procedimento cirúrgico e a 

aplicação IV de solução salina 0,9% (Solução Fisiológica, Áster Produtos Médicos 

Ltda., Sorocaba-SP, Brasil), infundida a 20mL/kg/h durante a cirurgia, seguiram as 

recomendações de SLATTER (2001). Os animais foram monitorados durante todo 

o procedimento anestésico e período de recuperação por meio de monitor 

multiparamétrico (DX 2010, Dixtal Biomédica, Manaus-AM, Brasil). Não houve 

intercorrências consideradas importantes, a exemplo de hemorragia ou parada 

cardio-respiratória, durante o procedimento cirúrgico e anestésico em nenhum dos 

animais do estudo.  

As observações ocorreram ao longo de 90 minutos, em intervalos de 30 

minutos: M0 (imediatamente antes da aplicação da medicação pré-anestésica); 

M30 (30 minutos após a medicação pré-anestésica, 15 minutos após a indução); 

M60 e M90 (60 e 90 minutos após M0, respectivamente). Avaliou-se em todos os 

momentos a temperatura retal, em graus Celsius, (TR) por meio de termômetro 

digital (Termômetro Digital 524135 - BD - Franklin Lakes, USA). 

Os parâmetros hemogasométricos foram avaliados a partir de M30 

(MARTINS et al., 2003) por meio de hemogasômetro modelo AGS21 (Drake 

Eletrônica, São Paulo, SP, Brasil). Para se realizar as colheitas das amostras 

procedeu-se a dissecação e canulação da artéria femoral (SLATTER, 2001), e por 

isso foram iniciadas apenas em M30, após a indução anestésica. 

Fizeram parte da avaliação gasométrica sanguínea arterial os 

parâmetros: potencial hidrogeniônico (pH), pressão arterial de dióxido de carbono 

(PaCO2), bicarbonato plasmático (HCO3
-), total de dióxido de carbono (TCO2), 

pressão arterial de O2 (PaO2), saturação de oxigênio (SO2), excesso de base 

(base excess - BE). Nos momentos determinados foram colhidas amostras de 

1mL em seringas heparinizadas, e as mesmas foram avaliadas imediatamente ou 
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em até 30 minutos após a colheita (LUZ & AULER JUNIOR, 2002; PETTIFER & 

HOSGOOD, 2004), nesse caso sendo mantidas sob refrigeração (SLATTER, 

2001).  

Na análise estatística os dados foram agrupados e expressos com 

média ± desvio padrão e mediana, utilizando-se o programa computacional 

GraphPad InStat, versão 3.00, 1998 (GraphPad Software, San Diego Califórnia 

USA, www.graphpad.com). Para as variáveis pH, PaO2, PaCO2, HCO3, TCO2 e 

BE, utilizou-se análise de variância (ANOVA) comum ou para medidas repetidas, 

seguida pelo teste de Tukey e foram calculados os efeitos de grupo e momento. 

Para a análise da variável SO2 obteve-se a mediana e utilizou-se o teste de 

Friedman para amostras repetidas e Kruskal-Wallis para amostras independentes. 

Para avaliação de correlação foi empregado o teste de correlação de Pearson. 

Adotou-se o nível de significância de 5% (p<0,05), de acordo com CURI (1997). 

 

 

RESULTADOS  

 

Os resultados médios dos parâmetros avaliados estão descritos na 

Tabela 1. Quanto a variável pH não se observou diferença significativa entre ou 

dentre os grupos (p>0,05), ainda que tenha havido correlação positiva entre esse 

parâmetro e TR (r=0,3825; p=0,0163). Também os resultados encontrados para 

PaCO2 não evidenciaram diferença significativa entre os grupos (p>0,05), mas 

houve diferença nos cães pertencentes ao GI nos momentos M90 e M30 (p<0,05). 

Da mesma forma, a variável HCO3
- não apresentou diferença entre os grupos 

(p>0,05), havendo, no entanto, diferença entre os momentos M60 e M30 (p<0,01) 

e entre M90 e M30 (p<0,001) no GI. Quanto ao GII, foi observada diferença entre 

os momentos M90 e M30 (p<0,01) e entre M90 e M60 (p<0,05). Para essa 

variável foi constatado efeito de grupo. 

As médias obtidas para TCO2 não diferiram entre os grupos (p>0,05), 

mas no GI observou-se diferença significativa ao longo dos momentos M60 e M30 

(p<0,05) e entre M90 e M30 (p<0,001). Em GII, por sua vez, houve diferença 

entre M60 e M30 (p<0,001) e entre M90 e M60 (p<0,01). Foi observado, ainda, 

efeito de momento para essa variável. No parâmetro PaO2 houve diferença 



 50 

significativa apenas entre os momentos M90 e M30 (p<0,01) nos animais 

alocados no GI. A saturação de O2 não apresentou diferença significativa (p>0,05) 

entre grupos ou momentos. Ao se avaliar o parâmetro BE verificou-se no GI 

diferença entre os momentos M60 e M30 (p<0,05), enquanto no GII percebeu-se 

diferença entre os momentos M90 e M30 (p<0,01) e entre M90 e M60 (p<0,05). 

 

 

TABELA 1- Distribuição das médias ± desvios-padrão e medianas, de acordo com 
o grupo (GI – controle e GII – SAF) da temperatura retal (TR) e 
variáveis hemogasométricas em cadelas submetidas a anestesia 
geral  inalatória, HVet/ Faculdades Objetivo/Goiânia – GO, Brasil 

Variável Grupos M0 M30 M60 M90 

TR‡ 
(°C) 

GI 39,18±0,55 37,42±0,93 36,80±1,58 36,23±1,68 

 38,95
a
 37,4 37,05 36,7

b
 

GII 38,64±0,75 37,44±0,81 36,96±0,53 36,24±0,48 
 38,7

a
 37,8 37,0 36,0

b
 

pH 

GI - 7,19±0,09 7,18±0,07 7,22±0,06 

 - 7,21 7,16 7,21 
GII - 7,22±0,05 7,20±0,05 7,20±0,06 

 - 7,22 7,21 7,20 

PaCO2 
(°C) 

GI - 53,05±11,90
a
 48,85±10,82 42,38±9,49

b
 

 - 53,3 51,9 45,8 
GII - 46,67±5,35 48,73±7,49 43,40±6,84 

 - 44,7 48,5 46,4 

HCO3 ‡ 
(bpm) 

GI - 20,17±2,61
a
 18,62±2,5

b
 17,62±2,73

b
 

 - 20,55 18,30 17,70 
GII - 19,26±1,30

a
 18,86±1,54

a
 17,23±1,63

b
 

 - 19,50 19,70 16,40 

TCO2 ‡ 
(mpm) 

GI - 21,77±2,83
a
 20,12±2,85

b
 18,92±3,00

b
 

 - 22,15 19,85 18,95 
GII - 20,97±1,16

a
 20,60±1,25

a
 18,53±1,77

b
 

 - 20,80 21,20 17,40 

PaO2 
(mmHg) 

GI - 238,97±94,66
a
 296,12±65,47 336,03±95,60

b
 

 - 225,55 283,35 313,80 
GII - 306,76±88,04 312,73±80,66 289,73±82,04 

 - 311,50 330,20 310 

SO2 

GI - 98,78±1,49 99,52±0,23 99,62±0,19 

 - 99,30 99,55 99,65 
GII - 99,49±0,31 99,51±0,26 99,44±0,44 

 - 99,60 99,60 99,60 

BE 

GI - 8,35±2,84
a
 9,77±1,92

b
 9,52±2,06 

 - 8,55 9,80 9,60 
GII - 8,24±1,62

a
 8,99±1,35

a
 10,44±2,30

b
 

 - 8,80 8,50 9,60 
abc 

Diferenças significativas entre momentos em um mesmo tratamento (p<0,05); ‡ Efeito de 

momento para a variável (p<0,05). 
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DISCUSSÃO  

 

A dissecação e canulação da artéria femoral foram bem sucedidas em 

todos os animais, demonstrando ser um procedimento rápido e seguro, que 

possibilitou a colheita repetida de sangue arterial para hemogasometria, assim 

como relatado por MORAES et al. (2001). As amostras empregadas na 

hemogasometria foram avaliadas em até meia hora após a colheita, aumentando 

a segurança do exame, ainda que CORTOPASSI et al. (2000), tenham 

esclarecido que em até três horas de intervalo entre colheita e análise não há 

prejuízo à confiabilidade do resultado da análise dos gases sanguíneos.  

A presença do grupo controle possibilitou avaliações confiáveis quanto às 

variações entre os grupos ao longo dos momentos, especialmente por ter sido 

encontrada grande discrepância quanto aos valores de referência para as 

variáveis hemogasométricas entre os autores consultados na literatura. Os 

intervalos citados por MASSONE (2003) se apresentavam mais curtos, ao passo 

que PADDLEFORD (2001) e MOREIRA et al. (2004) proviam intervalos de 

valores mais amplos. Acrescente-se ainda as diferenças entre os protocolos 

anestésicos e cirúrgicos dos estudos citados. Assim o comportamento do grupo 

controle pôde balizar as interpretações dos resultados do grupo tratamento. 

Os valores de pH sanguíneo mantiveram-se, em todos os momentos em 

ambos os grupos, discretamente abaixo do valor de referência para a espécie 

(7,43 a 7,47), determinado por MASSONE (2003). Os animais do GI 

apresentaram médias mais baixas do que os do GII, sem, contudo, haver 

diferença estatística entre os momentos ou grupos. A correlação constatada entre 

pH e TR confirma a observação de diminuição dessa variável de acordo com a 

aproximação e instalação do quadro de hipotermia. Os valores obtidos para esse 

parâmetro são indicativos de acidemia, já esperada, tanto pela ocorrência da 

hipotermia, que leva a um ajuste fisiológico do pH sangüíneo à ionização das 

substâncias (LUZ & AULER JUNIOR, 2002), quanto pelo fato de animais 

hipotérmicos sob efeito de anestesia por halotano sofrerem maiores riscos de 

acidose respiratória, conforme afirmaram PETTIFER & HOSGOOD (2004).  

Assim como ocorreu com o parâmetro pH, as médias obtidas para o PaCO2 

foram menores em M90, sem diferença significativa entre os grupos (p>0,05). 
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Desse modo, os valores de PaCO2 encontrados em M30 e M60 seriam um 

indicativo do estabelecimento de acidose respiratória. No entanto, a diferença 

entre os valores é sutil, e em M90 retornando ao intervalo de referência 

significando que provavelmente ocorreu a correção desse possível quadro.  

As médias dos valores para HCO3
- em M30 mostraram-se levemente 

elevadas em relação à referência para a espécie. No entanto, nos momentos 

subseqüentes ocorreu sua diminuição, mantendo-os dentro da faixa de referência. 

Os valores observados foram inferiores aos relatados por VEADO (2001) com uso 

dos cloridratos de tiletamina e zolazepam, e semelhantes, ainda que também 

inferiores, àqueles relatados por MATSUBARA et al. (2006) em cadelas sob efeito 

de sevofluorano. Considerando a dinâmica dos valores médios observados para 

HCO3
-, é possível notar sua correspondência com a dinâmica da PaCO2, na 

tentativa de compensar sua exacerbação, pois se verifica que ao longo dos 

momentos ambos os parâmetros apresentaram redução em seus valores médios.  

As médias de TCO2 diminuíram ao longo dos momentos. Nesse estudo as 

oscilações de TCO2 ocorreram em sincronia de tempo e orientação com HCO3
-, 

comportamento compatível com a preservação da atividade de controle fisiológico 

da acidemia, em concordância com o relato de ALVES et al. (2003). A diminuição 

do TCO2 reflete a ocorrência ou tendência à acidose metabólica, ao passo que 

seu aumento está relacionado à alcalose metabólica e desidratação. Tal 

interpretação se deve ao fato desse parâmetro exprimir a totalidade de CO2 no 

sangue em suas três formas: bicarbonato, ácido carbônico (H2CO3) e CO2 

dissolvido, e por esse motivo é conhecido também como reserva alcalina, 

conforme afirmaram GUTIERREZ MUÑOZ & RUIZ BAILEN (2008).  

Os desvios-padrões do grupo GII apresentaram-se menores que os do 

grupo GI nas variáveis PaCO2, HCO3
- e TCO2 indicando que os animais desse 

grupo apresentaram resultados mais homogêneos para esses parâmetros, uma 

vez que o desvio-padrão reflete a variação entre os indivíduos, e assim pode ser 

considerado uma medida da uniformidade ou não das respostas obtidas (SILVA, 

2007). 

Analisando a PaO2 é possível inferir que as médias para esse parâmetro, 

superiores aos valores de referência, estejam relacionadas às boas condições de 

ventilação pulmonar durante o experimento. Tal resultado sugere não haver 



 53 

ocorrido hipoxia tecidual, pois a PaO2 nos indica a existência ou não de hipoxemia 

arterial, condição relacionada à possibilidade de hipoxia tecidual. A hipoxia pode 

ser a causa de distúrbios ventilatórios e metabólicos, e a avaliação do estado 

hipoxêmico deve seguir-se à avaliação das condições ventilatórias e metabólicas, 

conforme citaram MARGOTTO (2006) e MATSUBARA et al. (2006). Contrariando 

os resultados aqui obtidos, VEADO (2001) empregando anestesia venosa com a 

associação tiletamina-zolazepam obteve valores muito inferiores de PaO2, abaixo 

de 95mmHg, situação que pode se refletir na perfusão miocárdica dos animais. 

Como a saturação de O2 foi superior a 99% durante toda a anestesia, 

pode-se inferir que houve oferta adequada de oxigênio aos tecidos, situação que 

certamente minimizou o risco de lesões isquêmicas por hipoxia ou elevação da 

taxa metabólica aeróbica. Esses fatores foram apontados por ALVES et al. 

(2003), que também mantiveram altos níveis de saturação de O2 nos animais de 

seu experimento. Nesse estudo os níveis de O2 se mantiveram dentro do intervalo 

de referência para a espécie, assim sugere-se que o grau de hipotermia desse 

estudo não foi capaz de causar alterações importantes o suficiente para repercutir 

na oxigenação tecidual, considerando a respiração espontânea apresentada por 

todos os animais do estudo.  

O padrão crescente encontrado nos valores de BE denota que o processo 

de tamponamento sangüíneo foi mantido ainda que as outras variáveis não 

apresentassem diferenças drásticas dos valores fisiológicos, indicando que houve 

necessidade de resposta compensatória, e possivelmente apenas devido ao seu 

sucesso não se pode perceber grande magnitude de alterações nos gases 

sanguíneos dos animais. VEADO (2001) e MATSUBARA et al. (2006) relataram 

aumento nos valores de BE em estudo com anestesia geral intravenosa e 

inalatória, respectivamente. Considerando o fato de o BE ser a quantidade de 

ácido ou base requerida para tamponar 1L de sangue em condições de pH e 

PaCO2 normais (LUNA, 2002), os valores dessa variável refletem o grau de 

esforço do organismo para manter o pH em níveis adequados.  

Considerando-se o conjunto dos parâmetros avaliados nota-se que a 

instalação de um quadro de hipotermia leve, como ocorreu nesse estudo, não 

determina grandes diferenças nos valores hemogasométricos. Apesar do 

comportamento de algumas variáveis sugerirem diferenças entre os grupos, 
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torna-se necessário o desenvolvimento de metodologias mais sensíveis às 

flutuações que possam comprovar o efeito do aquecimento das soluções sobre as 

adaptações da fisiologia celular e sanguínea em pacientes sob hipotermia.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

O emprego do SAF® regulado para aquecer o fluido a 37ºC, nas condições 

e grau de hipotermia desse estudo, não proporcionou alterações expressivas nos 

valores dos parâmetros hemogasométricos em cadelas submetidas a 

ovariohisterectomia eletiva sob anestesia geral inalatória. No entanto, os animais 

que receberam fluidoterapia aquecida apresentaram maior homogeneidade nos 

valores dos parâmetros PaCO2, HCO3
- e TCO2. 
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CAPÍTULO 4 – EFEITOS DA FLUIDOTERAPIA AQUECIDA SOBRE 

PARÂMETROS ELETROCARDIOGRÁFICOS EM CADELAS SUBMETIDAS A 

OVARIOHISTERECTOMIA SOB ANESTESIA INALATÓRIA 

 

EFFECTS OF HEATED FLUID INFUSION ON ELECTROCARDIOGRAPHIC 

PARAMETERS IN FEMALE DOGS SUBMITTED TO INHALATORY 

ANESTHESIA DURING OVARIOHYSTERECTOMY 

 

Ingrid Bueno Atayde1; Luiz Antônio Franco da Silva2; Leandro 
Guimarães Franco3; Marco Augusto Machado Silva4; Lorena Karine Soares5; João 
Bosco Bittencourt6. 

 

RESUMO 

A hipotermia ocorre freqüentemente no período per-operatório e pode acarretar 

alterações significativas na eletrofisiologia cardíaca. O Sistema de Aquecimento 

de Fluidos (SAF®) consiste de um aparelho que mantém o fluido a ser infundido 

aquecido, desenvolvido com o objetivo de minimizar os riscos relativos à 

ocorrência de hipotermia per-operatória. O presente trabalho objetivou avaliar os 

parâmetros eletrocardiográficos em cadelas submetidas a anestesia geral 

inalatória, recebendo infusão de solução salina 0,9% aquecida a 37ºC pelo SAF®. 

Foram utilizadas 13 cadelas distribuídas em dois grupos: GI - controle (n=6) e GII 

- tratamento (n=7), submetidas à ovariohisterectomia eletiva em centro cirúrgico 

climatizado a 22ºC. Os parâmetros foram avaliados em intervalos de 30 minutos: 

M0, M30, M60 e M90. Foram observadas a temperatura retal e variáveis 

eletrocardiográficas (FC, duração e amplitude de P, intervalo PR, complexo QRS, 

amplitude de R, polaridade de T, nivelamento de segmento ST e ritmo cardíaco). 

Não foram evidenciadas alterações eletrocardiográficas significativas, com 

exceção da onda P, demonstrando alterações sugestivas de sobrecarga atrial em 

GI. Os resultados das demais variáveis permaneceram próximos dos limites 
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fisiológicos estabelecidos para a espécie e não foram evidenciadas arritmias. O 

uso isolado do SAF® não desencadeou alterações eletrocardiográficas 

significativas nas condições desse estudo.  

Palavras-chave: cães, eletrocardiografia, hipotermia per-operatória.  

 

 

ABSTRACT 

Hypothermia frequently occurs during per-operative period and may lead to 

significant alterations in cardiac electrophysiology. The Fluid Heating System 

(SAF®) is a device which keeps the fluid to be infused warm, lessening risks 

related to per-operative hypothermia. The following study aimed to evaluate 

clinical and electrocardiographic parameters in female dogs submitted to surgical 

procedure, receiving saline solution heated at 37 º by SAF®. Thirteen female dogs 

were submitted to elective ovariohysterectomy in an operating room acclimatized 

at 22ºC, allocated in two groups: GI – control (n=6), and GII – treatment (n=7). The 

following parameters were evaluated in 30-minute intervals (M0, M30, M60 and 

M90): HR, amplitude and length of P waves, PR interval, QRS complex, R waves 

amplitude, T wave polarity, ST segment, and cardiac rhythm. There were no 

significant electrocardiographic alterations, except for P wave, which presented 

alterations suggesting atrial overload in GI. Results for the remaining variables 

stood close to the species’ physiologic limits. Rhythm alterations or arrhythmias 

were not observed. The isolated use of SAF® did not lead to significant 

electrocardiographic alterations in this study’s settings.  

SAF®  

Key Words: dogs, electrocardiogram, electrocardiography, per-operative 

hypothermia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A hipotermia ocorre freqüentemente no período per-operatório e pode 

estar relacionada à inibição do controle termorregulatório, induzida pela anestesia. 

Dentre os vários fatores associados a tal condição, destaca-se a realização de 
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procedimentos cirúrgicos em presença de ar condicionado, o uso de soluções 

antissépticas alcoólicas e a infusão de fluidos frios (BUGGY & CROSSLEY, 2000; 

VANNI et al., 2007).  

A redução de apenas 1,5oC na temperatura central triplica a incidência 

de taquicardia ventricular e intercorrências cardíacas (SESSLER, 1997). A 

hipotermia central resulta em alterações iônicas na musculatura cardíaca, a 

exemplo da hipercalemia, que podem levar a fibrilação com conseqüente parada 

cardíaca. O estresse gerado pelo frio, por sua vez, induz a vasoconstrição 

periférica simpática, sobrecarga cardíaca e eleva o consumo de oxigênio por 

parte do miocárdio. Com a redução da temperatura central pode ocorrer 

diminuição do débito cardíaco, hipotensão e hipotermia, proporcionando 

alterações significativas no eletrocardiograma, indicativas de atividade iônica 

específica, influenciadas pelo frio. Nas células, os potenciais trans-membrânicos 

são regulados por processos múltiplos que controlam os canais iônicos, 

compostos por lipoproteínas e outras moléculas, cujas atividades são 

temperatura-dependente. Assim, temperaturas baixas resultam tanto em ativação 

mais lenta, quanto na inativação de diferentes potenciais de membrana, 

contribuindo para o desencadeamento de alterações eletrofisiológicas (POZOS & 

DANZL, 2002). 

Diante do exposto, ressalta-se a necessidade de se incorporar medidas 

objetivando prevenir a hipotermia durante o ato anestésico, a exemplo do 

aquecimento ativo e passivo, por meio de passagem de ar forçado (FLEISHER et 

al., 1998) e aquecimento das soluções intravenosas aplicadas durante a 

anestesia (SESSLER, 1997; BISSONNETTE & PAUT, 2002). Apesar dos vários 

estudos avaliando a eficiência de sistemas de aquecimento de soluções, não foi 

encontrado, na literatura consultada, relatos da existência de equipamentos que 

proporcionem o controle exato e a constância da temperatura do fluido a ser 

infundido. 

O SAF®, Sistema de Aquecimento de Fluidos, consiste em um sistema 

de aquecimento e monitoramento de temperatura de fluidos, formado por uma 

unidade central de comando, uma bolsa aquecedora e bolsa prolongamento, 

sendo que as duas últimas abrigam o frasco e o equipo contendo a solução a ser 

infundida. A unidade central determina o aquecimento por meio de uma 



 60 

resistência e um sensor de temperatura, ambos inseridos ao longo da bolsa 

aquecedora, assegurando a temperatura da solução, bem como sua constância 

(INPI, 2005; PCT, 2005). Apesar dos testes em laboratório realizados durante o 

desenvolvimento do sistema, avaliando sua acurácia na manutenção da 

temperatura das soluções, até o momento não foram realizados ensaios clínicos 

envolvendo animais.  

Desse modo, o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da infusão 

de solução salina a 0,9% aquecida a 37°C pelo SAF® sobre os parâmetros 

eletrocardiográficos em cadelas submetidas a ovariohisterectomia eletiva sob 

anestesia geral inalatória por halotano. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi conduzido após submissão e aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, protocolo 044/07, seguindo 

os preceitos de ética e bem-estar animal, em centro cirúrgico climatizado em 

22ºC, conforme sugerido por BERNARD et al. (1998) e VANNI et al. (2007). 

Utilizou-se 13 cadelas de várias raças, entre 2 e 5 anos de idade, com peso 

corporal médio de 7,55 ± 2,32kg submetidas a ovariohisterectomia eletiva, 

alocadas em dois grupos experimentais, GI (n=6) e GII (n=7), de acordo com o 

tratamento estabelecido. Os animais selecionados foram considerados hígidos, 

após avaliação pré-anestésica e exames laboratoriais. Aos animais distribuídos 

no GI (controle) administrou-se solução salina a 0,9%, por via intravenosa, em 

temperatura ambiente e aos do GII (tratamento), solução salina a 0,9%, também 

por via intravenosa, aquecida a 37ºC pelo sistema SAF® (SAF® , Warm Sleep, 

Goiânia-GO, Brasil), mostrado na Figura 1.  

Após jejum alimentar e hídrico de 12 e seis horas, respectivamente, todos 

os animais receberam 0,5 mg/kg de midazolam (Dormonid®, Roche Química e 

Farmacêutica, São Paulo-SP, Brasil), via intramuscular, como medicação pré-

anestésica. Decorridos 15 minutos, na indução anestésica empregou-se 

12,5mg/kg de tiopental sódico a 2,5% (Thiopentax®, Cristália, Itapeva-SP, Brasil), 

via intravenosa (IV). A manutenção anestésica foi realizada com halotano 
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(Tanohalo®, Cristália, Itapeva-SP, Brasil) em vaporizador calibrado a 2V%, por um 

período de uma hora contado a partir da indução. O procedimento cirúrgico e a 

aplicação IV de solução salina 0,9% (Solução Fisiológica, Áster Produtos Médicos 

Ltda., Sorocaba-SP, Brasil), infundida a 20mL/kg/h durante a cirurgia, seguiram as 

recomendações de SLATTER (2001). Os animais foram monitorados durante todo 

o procedimento anestésico e período de recuperação por meio de monitor 

multiparamétrico (DX 2010, Dixtal Biomédica, Manaus-AM, Brasil). Não houve 

intercorrências consideradas importantes, a exemplo de hemorragia ou parada 

cardio-respiratória, durante o procedimento cirúrgico e anestésico em nenhum dos 

animais do estudo.  

 

 

FIGURA 1 – Sistema de Aquecimento de Fluidos (SAF®). Notar em A a bolsa 
aquecedora envolvendo o equipo (I) e seu encaixe no local da 
venopunção (II); em B, imagem aproximada da bolsa aquecedora 
indicando o local das resistências elétricas (III); em C, central de 
controle, e visor indicativo da temperatura do fluido (IV).  
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Os parâmetros clínicos foram avaliados ao longo de 90 minutos, em 

intervalos de 30 minutos: M0 (imediatamente antes da aplicação da medicação 

pré-anestésica); M30 (30 minutos após a medicação pré-anestésica, 15 minutos 

após a indução); M60 e M90 (60 e 90 minutos após M0, respectivamente). 

Avaliou-se em todos os momentos a temperatura retal (TR), em graus Celsius, 

por meio de termômetro digital (Termômetro Digital 524135 - BD - Franklin Lakes, 

USA) e atividade elétrica cardíaca por meio da eletrocardiografia.  

Em todos os momentos, os traçados obtidos a partir da eletrocardiografia 

computadorizada (TEB - modelo ECGPC, software versão 1.10, São Paulo – SP, 

Brasil) foram registrados na derivação bipolar DII, na velocidade de 50mm/seg e 

calibrado para um milivolte igual a um centímetro, arquivados em 

microcomputador. Avaliou-se a freqüência cardíaca (FC) em batimentos por 

minuto (bpm), duração e amplitude da onda P respectivamente Pms e PmV, 

duração do intervalo PR (PRms), duração do complexo QRS (QRSms) e 

amplitude da onda R (RmV). Além disso, avaliou-se qualitativamente as 

alterações do segmento ST, presença ou ausência de infra ou 

supradesnivelamento e polaridade da onda T. Avaliou-se também a ocorrência de 

ritmos e traçados eletrocardiográficos anormais. Os eletrodos foram posicionados 

distalmente às articulações dos cotovelos e cranialmente às articulações dos 

joelhos, sendo que os animais permaneceram durante o exame, em decúbito 

dorsal, devido ao posicionamento na calha cirúrgica. Todas as avaliações 

eletrocardiográficas foram procedidas e analisadas de acordo com a metodologia 

proposta por TILLEY & GOODWIN (2002). 

Na análise estatística os dados foram agrupados e expressos com 

média ± desvio padrão e mediana, utilizando-se o programa computacional 

GraphPad InStat, versão 3.00, 1998 (GraphPad Software, San Diego Califórnia 

USA, www.graphpad.com). Para as variáveis FC, PR e QRS, utilizou-se análise 

de variância (ANOVA) comum ou para medidas repetidas, seguida pelo teste de 

Tukey. Foram calculados os efeitos de grupo e momento. Para a análise das 

variáveis TR, P (amplitude), P (duração) e R (amplitude) obteve-se a mediana e 

utilizou-se o teste de Friedman para amostras repetidas e Kruskal-Wallis para 

amostras independentes. Para avaliação de correlação foi empregado o teste de 
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correlação de Pearson. Adotou-se o nível de significância de 5% (p<0,05), de 

acordo com CURI (1997). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados relativos à TR e variáveis eletrocardiográficas (FC, PmV, 

Pms, PRms, QRSms e RmV), estão descritos na Tabela 1. A avaliação da 

freqüência cardíaca demonstrou em ambos os grupos, valores decrescentes nas 

médias a partir do M30, sem, no entanto, apontarem alterações relacionadas ao 

intervalo de referência estabelecido para a espécie, conforme apontado por 

TILLEY & GOODWIN (2002). Apenas nos animais distribuídos no GII, houve 

diferença significativa entre os momentos M0 (p<0,05) e M30(p<0,01), com 

relação à M90 (p<0,05), atribuída ao efeito residual dose-dependente do halotano, 

como já relatado por PADDLEFORD (2001). A presença de correlação positiva 

entre a TR e FC (r=0,3975; p< 0,0001) verificada nesse estudo pode ser explicada 

em parte, pelo desequilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parassimpático, 

em conseqüência da hipotermia e ao efeito dos fármacos anestésicos. 

A amplitude (PmV) e a duração (Pms) da onda P, relativas ao registro 

da atividade elétrica atrial, não houve diferiram significativamente (p>0,05) na 

comparação entre grupos (p>0,05), estando todos os resultados dentro da faixa 

de normalidade para a espécie (TILLEY & GOODWIN, 2002), com exceção da 

variável Pms, nos momentos M60 e M90 nos animais pertencentes ao GI. Nesses 

momentos, as médias superaram o valor de referência (máximo de 40ms), 

indicando alterações sugestivas de sobrecarga atrial, com conseqüente 

comprometimento da sua condutibilidade elétrica, conforme já reportado por 

SANTOS et al. (2004). O fato de a condutibilidade elétrica atrial ter sido 

preservada em GII pode ser atribuída ao uso do SAF®, resultando em ondas Pms 

dentro da faixa de normalidade para a espécie. 
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TABELA 1- Distribuição das médias ± desvios-padrão e medianas, de acordo com 
o grupo (GI – controle e GII – SAF) da temperatura retal (TR) e 
variáveis eletrocardiográficas em cadelas submetidas a anestesia 
geral  inalatória, HVet/ Faculdades Objetivo/Goiânia – GO, Brasil 

Variável  Grupos M0 M30 M60 M90 

TR ‡ 
(°C)  

 

GI 39,18±0,55 37,42±0,93 36,23±1,68 35,12±1,61 
 38,95

a
 37,4 36,7 35,25

b
 

GII 38,64±0,75 37,44±0,81 36,24±0,48 35,77±0,35 
 38,7

a
 37,8 36,0 35,7

b
 

FC 
(bpm) 

GI 133,67±21,56 136,33±14,56 121,33±20,62 120,50±34,98 
 126,00 138,00 115,00 107,00 

GII 136,57±29,82
a
 145,43±23,63

a
 117,43±24,78 96,43±20,10

b
 

 120,00 160,00 130,00 88,00 

P  
(mV) 

GI 0.17±0.06 0.22±0.11 0.20±0.05 0.18±0.05 
 0.2 0.18 0.22 0.18 

GII 0.15±0.07 0.20±0.05 0.23±0.07 0.24±0.07 
 0.16

a
 0.2 0.23

b
 0.22

b
 

P† 
(ms) 

GI 35.00±7.85 39.83±5.74 43.50±8.87 51.17±24.41 
 38.5 41.5 40 41.5 

GII 33.29±6.97 36.00±6.30 37.14±3.13 38.14±4.85 
 33 35 37 37 

PR† 
(ms) 

GI 91.17±14.68 94.50±16.77 98.83±19.38 103.3±29.36 
 92 88.5 96.5 93 

GII 80.86±14.32 83.29±10.59 80.14±7.58 85.71±17.64 
 83 80 80 80 

QRS 
(ms) 

GI 52.33±8.07 48.33±7.20 54.33±6.38 53.33±4.68 
 53.5 47 55 53 

GII 47.71±6.32 50.71±4.64 51.57±8.08 47.57±6.88 
 47 50 53 47 

R 
(mV) 

GI 1.15±0.39 1.21 ±0.35
a
 1.03±0.22 0.93 ±0.18

b
 

 1.085 1.095 1,000 1.005 
GII 0.85±0.44 1.02±0.33 1.04±0.28 1.11±0.38 

 0.84
a
 0.92 1.06 1.08

b
 

abc 
Diferença significativa entre momentos em um mesmo tratamento (p<0,05);† Efeito de grupo para 

a variável (p<0,05); ‡ Efeito de momento para a variável (p<0,05). 

 

Com relação à amplitude de ondas, PmV, apesar da diferença 

estatística observada nas médias dos momentos M60 e M90 (p<0,05) em relação 

a M0, nos animais pertencentes ao grupo GII, tal resultado não refletiu alterações 

clínicas significativas, visto que as médias permaneceram dentro da faixa de 

normalidade para a espécie, conforme já relatado.  

A existência de correlação negativa (r= - 0,515; p<0,0001) entre a 

duração da onda P e a TR, observada nesse estudo, respalda as alterações 

evidenciadas com relação a condutibilidade atrial. Desse modo, mesmo o SAF® 

não sendo capaz de evitar a instalação da hipotermia nos pacientes tratados, o 

efeito de grupo observado (p=0,006) e a inexistência de achados de sobrecarga 

atrial nos animais do GII ao longo dos momentos, sugerem alguma interferência 
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do tratamento. Tal hipótese está de acordo com as afirmações de SANTOS et al. 

(2004) e MATTU et al. (2002), ao sugerir que a manutenção da temperatura 

corporal por meio de aquecimento ativo, como por exemplo o uso de colchões 

térmicos, pode influenciar diretamente na obtenção de boa condutibilidade elétrica 

na musculatura cardíaca. 

Com relação ao tempo de condução elétrica átrio-ventricular e o tempo 

de condução elétrica ventricular, representados respectivamente pelos intervalos 

PR e QRS, não foram encontradas diferenças significativas tanto na comparação 

entre grupos quanto dentre grupos (p>0,05), estando os resultados dentro dos 

limites fisiológicos estabelecidos para a espécie (TILLEY & GOODWIN, 2002). 

Entretanto foi observado efeito de grupo (p=0,002) para a variável PRms. Tais 

resultados permitem inferir que, mesmo considerando o efeito compensatório da 

variação da FC sobre o intervalo PR, conforme evidenciado nesse estudo e 

relatado por outros autores (SANTOS et al., 2004; CONCEIÇÃO et al., 2005), a 

hipotermia não foi suficiente para comprometer a condutibilidade elétrica átrio-

ventricular. A correlação negativa significativa (r= -0,4135; p=0,0023) observada 

entre TR e PR pode ser creditada à influência direta da FC sobre PR. Uma vez a 

TR interferindo diretamente com a FC, conseqüentemente haverá reflexos sobre o 

intervalo PR. Resultados semelhantes foram relatados por GOLIN et al. (2003) ao 

avaliarem as alterações de hipotermia em pacientes humanos. 

A ausência de alterações relativas à duração do complexo QRS 

permite sugerir que o tempo e o grau de hipotermia apresentado pelos animais do 

estudo, independente do grupo, não foram suficientes para comprometer a 

condutibilidade elétrica ventricular, embora, de acordo com MATTU et al. (2002) o 

prolongamento de intervalos PR ou QRS (onda de Osborne) sejam achados 

eletrocardiográficos comumente associados ao quadro de hipotermia. 

Os resultados referentes à amplitude de R (RmV), apesar da diferença 

apresentada, não ultrapassaram os valores de normalidade considerados para a 

espécie (TILLEY & GOODWIN, 2002). No entanto, nos animais distribuídos no GI 

houve redução dos valores entre o M90 e M30 (p<0,05), confrontando com o 

acréscimo das médias entre M90 e M0 (p<0,05) apresentadas pelos animais que 

compuseram o GII. Apesar de tais diferenças de comportamento das médias ao 

longo dos momentos, torna-se prematuro sugerir alguma influência do SAF® 
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sobre a intensidade do impulso elétrico responsável pela despolarização 

ventricular, visto que na comparação entre grupos não houve diferença 

significativa (p>0,05). Além disso, tal flutuação de médias torna-se pouco 

relevante diante da normalidade dos resultados. Achados semelhantes com 

relação a onda R foram obtidos por NUNES et al. (2004), ao avaliar  o efeito da 

anestesia inalatória em cães, os quais também não atribuíram grande importância 

ao fato. 

Na avaliação do segmento ST, infra ou supradesnivelamento, e 

amplitude e polaridade da onda T (> 25% R), observou-se alteração apenas em 

um (16,66%) animal do GI e um (14,28%) do GII, não ocorrendo de forma 

concomitante em nenhum animal. Desse modo, considerando a freqüência em 

que ocorreram as alterações, seria incipiente inferir achados sugestivos de 

hipóxia miocárdica ou de falso desnivelamento em decorrência da hipotermia, 

uma vez que existem outros fatores que poderiam estar envolvidos, a exemplo de 

alterações dos níveis de potássio, conforme já reportado por outros autores 

(TILLEY & GOODWIN, 2002; MATTU et al., 2002). 

O ritmo cardíaco foi classificado como sinusal, não evidenciando em 

nenhum momento presença de complexos ventriculares prematuros ou bloqueios 

atrioventriculares. Resultados semelhantes foram descritos por TÁRRAGA et al. 

(1999) empregando tiopental e halotano em cães hígidos. Considerando os 

efeitos da hipotermia sobre o ritmo cardíaco, acredita-se que a ausência de 

arritmias pode estar associada à baixa magnitude da hipotermia sofrida pelos 

animais, mesmo no grupo não tratado com o SAF®. Segundo POZOS & DANZL 

(2002) as arritmias ventriculares começam a ser identificadas em temperaturas 

menores que 32,2ºC e a fibrilação atrial tem suscetibilidade máxima entre 28º C e 

30º C.  

Diante do exposto, ressalta-se que as alterações causadas pela 

hipotermia sobre o ECG refletem diferenças na condução cardíaca e não podem 

ser desprezadas, ainda que tenham baixa magnitude, pois podem evoluir, 

desencadeando comprovadas intercorrências sobre a eletrofisiologia cardíaca. 

Desse modo, a adoção de medidas objetivando minimizar a ocorrência de 

hipotermia preservará o paciente, garantindo uma prática anestesiológica mais 

segura.  
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CONCLUSÃO 
 

O uso isolado do Sistema de Aquecimento de Fluidos (SAF®), regulado 

para aquecer o fluido a 37ºC, não desencadeou alterações eletrocardiográficas 

significativas em cadelas submetidas à ovariohisterectomia eletiva sob anestesia 

geral inalatória. No entanto o grupo que recebeu fluido aquecido não demonstrou 

aumento na duração das ondas P, ao contrário do grupo controle, indicando 

condutibilidade elétrica atrial preservada.  
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 A hipotermia per-operatória é relacionada não apenas à temperatura 

ambiente, mas também aos efeitos dos fármacos sobre o paciente, situação que 

pode levar à redistribuição do calor central e aumento no limiar de resposta do 

organismo. Sua ocorrência tem sido relatada mesmo em um país tropical como o 

Brasil e, devido às conseqüências do processo, pesquisas têm sido conduzidas 

no sentido de evitá-la ou minimiza-la. Apesar da importância do assunto, em 

Medicina Veterinária o volume de pesquisas sobre o tema ainda é pequeno, 

indicando um possível desconhecimento por parte dos clínicos, anestesiologistas 

e cirurgiões acerca da necessidade de controle da temperatura corpórea durante 

procedimentos anestésicos. 

 No entanto, a hipotermia per-operatória mostra-se presente nos 

procedimentos mais rotineiros e breves, a exemplo de ovariohisterectomias 

eletivas realizadas em cadelas. Em cirurgias de curta duração certamente o 

potencial para complicações é muito menor se comparado a procedimentos 

longos, mas muitas vezes já são suficientes para se perceber alterações em 

parâmetros clínicos e de monitoração, como visto ao longo desse estudo. Essas 

intercorrências chamam a atenção para o momento em que se inicia o quadro de 

redução na temperatura corporal, e reforça a necessidade de se atentar para as 

situações individuais dos pacientes. Nesse estudo, trabalhou-se com cadelas 

hígidas, em condições apropriadas para a cirurgia e anestesia e, ainda assim, 

percebemos pequenas diferenças entre o grupo de animais no qual se procurou 

controlar a hipotermia e o grupo que recebeu fluido em temperatura ambiente. 

 A prevenção da hipotermia per-operatória tem eficácia bastante superior às 

tentativas de correção do processo após sua instalação, uma vez que a própria 

vasodilatação periférica responsável pela redistribuição do calor central também 

impede que o calor proveniente de aquecimentos de superfície possa ser 

conduzido ao Sistema Nervoso Central. A infusão de fluidos aquecidos mostrou 

ser uma técnica de fácil aplicação, parece não causar desconforto ao paciente e 

não interfere no ato cirúrgico. No entanto não foi suficiente para ser indicado 

como único recurso para corrigir ou evitar a redução na temperatura corporal dos 

cães durante o procedimento cirúrgico. Acrescente-se que uma das dificuldades 
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no emprego dessa opção é garantir o aquecimento uniforme das soluções, em 

temperaturas que não alterem sua característica físico-química e ainda assegurar 

a temperatura na qual esses fluidos chegarão ao ponto da venopunção, pois o 

gotejamento lento expõe o fluido à temperatura ambiente na extensão do equipo. 

 O Sistema de Aquecimento de Fluidos (SAF®) foi projetado fundamentado 

no fato de o calor seco ser uma opção eficaz no aquecimento de grandes e 

pequenos volumes de fluidos, e que pode ser obtido por meio de resistências 

delgadas, que permitem flexibilidade de design e adaptação. O aparelho consiste 

de uma bolsa aquecedora e uma bolsa prolongamento que envolvem o frasco e o 

equipo, respectivamente, as quais são ligadas a uma unidade central de 

comando. A unidade de comando, por sua vez, monitora a temperatura por meio 

de sensores e resistências inseridos ao longo das bolsas e assim assegura 

constantemente a temperatura da solução infundida, minimizando a influência da 

temperatura ambiente sobre a solução que se encontra no frasco e no equipo. 

 Como o SAF® foi bem sucedido em testes na anestesia em humanos, no 

presente estudo buscou-se avaliar seu desempenho na prevenção da hipotermia 

per-operatória, bem como os efeitos de seu uso de forma a justificar ou não sua 

necessidade em cães. Foram avaliados parâmetros clínicos, hemogasométricos, 

eletrocardiográficos, bioquímicos relacionados à função hepática e renal e o sono 

de cadelas submetidas a procedimento anestésico e cirúrgico eletivo recebendo 

fluidoterapia intravenosa a 37ºC.  

Os parâmetros clínicos refletiram as diferenças fisiológicas resultantes da 

exposição das pacientes a condições favoráveis, em maior ou menor grau, ao 

desenvolvimento da hipotermia per-operatória. Por meio de hemogasometria não 

se percebeu nenhum desequilíbrio eletrolítico severo, mas os valores de alguns 

parâmetros mostraram-se mais próximos dos valores desejáveis no grupo que 

recebeu fluido aquecido pelo SAF®. Eletrocardiogramas realizados em quatro 

momentos evidenciaram o efeito do SAF® sobre a duração das ondas P e 

intervalo PR, sendo que ambos foram mais longos no grupo que recebeu fluido 

não aquecido. Apesar de não denotar alterações graves nos eletrocardiogramas, 

percebeu-se que o uso do SAF® levou a resultados mais próximos aos valores de 

referência para a espécie. O sono das cadelas apresentou diferença qualitativa, o 

despertar foi mais tranqüilo e rápido no grupo no qual o SAF® foi empregado. 



 72 

É possível que dois fatores principais tenham influenciado na determinação 

dos resultados desse experimento: a temperatura da solução infundida e o tempo 

de duração da cirurgia. O SAF® estava programado para aquecer os fluidos a 

37ºC, ajustado para o experimento com cães, pois sua configuração de fábrica é 

para aquecimento a 36ºC. O aparelho não permite ajustes manuais na 

temperatura, fato que garante maior segurança para o paciente, assegurando que 

a temperatura não seria diminuída ou não atingiria valores excessivos por 

descuido ou negligência de operação por terceiros. Essa temperatura é adequada 

aos valores referenciais de humanos (36º a 38,5ºC), no entanto um pouco abaixo 

dos valores de referência para cães (37,5º a 39,5ºC). Todavia, como RABELO 

(2005) sugeriu que pacientes hipotérmicos devem receber fluidos aquecidos a 

temperaturas entre 37º e 40ºC, a temperatura do aparelho encontrava-se no limite 

inferior recomendado pelo autor. Assim, a solução infundida estava em 

temperatura mais próxima à do organismo animal, mas ainda assim não 

isotérmica. É possível que com o uso de soluções aquecidas a maiores 

temperaturas, sob solicitação de modificações aos fabricantes, o uso SAF®
 

proporcione diferenças maiores nos parâmetros de monitoramento dos pacientes 

sob anestesia.  

O tempo do procedimento é outro fator a se considerar ao avaliar os efeitos 

da hipotermia. Procedimentos curtos, como a ovariohisterectomia, não costumam 

gerar tantas complicações relativas à diminuição da temperatura. Mesmo o grupo 

controle, nesse estudo, apresentou pouca diferença nos parâmetros avaliados 

sob hipotermia. Mas certamente essas variações tendem a aumentar em 

procedimentos mais longos, pela maior exposição ao ambiente e efeito das 

drogas anestésicas. De qualquer maneira, essas diferenças precisam ser 

observadas, mesmo em sua baixa magnitude, pois representam o início de um 

quadro que evoluirá, aproximando o paciente de riscos anestésicos que podem 

ser evitados. O agravamento do quadro e o início de suas complicações estão 

sujeitos, ainda, a condições individuais, podendo gerar surpresas ao anestesista. 

Assim, a adoção de medidas para se evitar a ocorrência da hipotermia e seus 

efeitos preservará o paciente, garantindo uma prática anestesiológica mais segura 

e responsável.  
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É necessário lembrar que as cadelas utilizadas no estudo encontravam-se 

hígidas, em condições ótimas para anestesia. Possivelmente animais sob 

condições patológicas, mas com urgência em se submeter ao procedimento 

cirúrgico, apresentariam um quadro mais instável, no qual seria interessante 

conhecer os efeitos da fluidoterapia aquecida. Portanto, em face dessas 

considerações e somando a diferença na qualidade do despertar das cadelas, 

acredita-se que o investimento em um equipamento como o SAF® é justificado. 

Seu pequeno benefício em um procedimento tão breve é mais uma ferramenta 

para adicionar segurança ao procedimento anestésico, beneficiando o paciente, 

melhorando a qualidade do serviço prestado pelo anestesista e assegurando ao 

proprietário o compromisso com a qualidade, bem-estar e segurança de seu 

animal de estimação. Motivos esses potencializados na mesma proporção do 

aumento do tempo cirúrgico e de possíveis complicações do paciente, como 

quadro clínico, idade e tantas outras variáveis que podem se apresentar. 

Como palavras finais, é importante atentar para o pequeno volume de 

estudos sobre hipotermia per-operatória realizados em Medicina Veterinária, 

apesar de sua relevância. A adoção de estratégias para diminuir a hipotermia e 

seus efeitos é importante, assim como é importante conhecer esses efeitos nos 

pacientes sob condições diferenciadas. A respeito do SAF®, ficam ainda muitas 

perguntas, a serem respondidas de acordo com pesquisas e com seu uso na 

rotina, com as situações mais complicadas e inesperadas que apenas a rotina 

apresenta. Sua temperatura ideal de funcionamento em medicina veterinária com 

certeza é a questão mais urgente a ser considerada. Assim, nesse experimento, o 

uso do SAF® por si só não foi suficiente para evitar totalmente a hipotermia, mas 

as cadelas que receberam fluidos aquecidos demonstraram valores mais 

próximos dos fisiológicos para a maioria dos parâmetros. O bem estar dos 

pacientes veterinários pode apenas ser inferido por leituras visuais e pela 

comparação com relatos de experiências vivenciadas por seres humanos. 

Considerando tais comparações, os resultados observados visualmente e 

comprovados com dados obtidos, pode-se concluir que o emprego do Sistema de 

Aquecimento de Fluidos (SAF®) é válido sob aspectos de segurança para o 

procedimento anestésico e conforto para o paciente.  


