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RESUMO DA TESE 

 

A insuficiência cardíaca é hoje reconhecida como um problema importante e 
crescente de saúde pública. Da mesma forma, a prevalência das cardiopatias nos 
pequenos animais também está crescendo. A terapia empregada para o tratamento 
dos sinais clínicos da insuficiência cardíaca congestiva inclui o uso de glicosídeos 
cardíacos e diuréticos, combinados com inibidores da enzima conversora de 
angiotensina. Infelizmente o uso dos glicosídeos cardiotônicos tem sido restrito, em 
função de seus efeitos pró-arritmogênicos e do reduzido índice terapêutico. Diante 
disto, vários pesquisadores vêm estudando compostos com o intuito de produzir 
novos fármacos que possam auxiliar no tratamento das doenças cardíacas. 
Recentemente foi desenvolvido um protótipo de fármaco (LASSBio-294) capaz de 
promover efeitos vasodilatadores e inotrópicos positivos, em tecidos miocárdicos de 
ratos. Os testes in vivo realizados neste experimento, tiveram como objetivos avaliar 
a ação do LASSBio-294 sobre o sistema cardiovascular de cães hígidos, realizar um 
estudo farmacocinético e monitorar alterações hepáticas e renais. Para isso foram 
administradas doses únicas de 2mg/kg, 5mg/kg e 10mg/kg e doses diárias de 
2mg/kg, durante 30 dias, a cinco cães hígidos da raça Beagle. Foram realizados 
exames ecodopplercardiográficos, eletrocardiográficos e mensuração da pressão 
arterial, para monitoração do sistema cardiovascular; análises hematológicas, 
bioquímicas e urinárias, para avaliação clínica e efeitos adversos. Estudo 
farmacocinético e dos metabólitos gerados por meio de técnicas de cromatografia e 
espectrometria de massas. Com esse estudo pode-se concluir que o LASSBio-294 
nas doses experimentadas não causa efeitos adversos agudos, não altera a função 
renal e nem a atividade das enzimas hepáticas, e alcaliniza temporariamente a urina 
durante o uso contínuo. Não causa arritimias, causa vasodilatação e incremento na 
função sistólica do coração na dose de 2mg/kg. Não possui efeito dose-dependente, 
produz dois metabólitos, um hidroxilado e um sulfóxido e, no estudo farmacocinético 
mostra que é rapidamente absorvido, atinge concentração plasmática máxima em 
uma hora e é eliminado. Assim, o LASSBio-294 permanece como potencial 
candidato a fármaco cardiotônico, devendo ser realizados estudos futuros, 
considerando a ação vasodilatadora e inotrópica com a dose de 2mg/kg e a 
possibilidade de seus metabólitos serem ativos. 
 
 

Palavras-chave: cromatografia, eletrocardiograma, metabolismo, inotrópico, 

vasodilatador 
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ABSTRACT 

 

Heart failure is known, nowadays, as an important and increasing public health 
problem. Similarly, the cardiopathy prevalence is increasing in small animals. The 
therapy used to treat the signs of heart failure includes medicines such as cardiac 
glycosides and diuretics, combined with inhibitors of angiotensin-converting enzyme. 
Unfortunately, the use of cardiotonic glycosides has been limited, due to the pro-
arrhythmogenic effects and the reduced therapeutic indices. Therefore, various 
researchers have been studying molecules in order to produce new medicines which 
are useful on treating heart diseases. Recently, a medicine prototype has been 
developed (LASSBio-294), it is able to cause combined vasodilatation effects and 
positively inotropic agents in myocardial tissues from rats. The in vivo tests were 
carried out in this experiment in order to evaluate the LASSBio-294 effects on the 
cardiovascular system of healthy dogs, to make a pharmacokinetic study and to 
monitor liver and kidney changes. Therefore, punctual dosages of 2mg/kg, 5mg/kg 
and 10mg/kg and dosages of 2mg/kg during 30 days have been administered in five 
healthy Beagle dogs. Doppler echocardiogram, electrocardiogram and blood pressure 
exams have been done to monitor the cardiovascular system, as well as 
hematological, biochemical and urinary analysis for clinical evaluation of the side 
effects; pharmacokinetic study and ascertainment of the metabolites created by the 
chromatography and mass spectrometry techniques. Based on this study, we can 
conclude that LASSBio-294 in experimental dosages has not caused acute side 
effects, arrhythmia, nor changed kidney functions or liver enzymes activities, and it 
has made the urine alkaline during continuous use. It has caused vasodilatation and 
increased systolic arterial pressure under 2mg/kg dosages. It has not presented 
dosage-dependence effect, produced three metabolites, one dealkylation to 
benzodioxole form, one hydroxylated and one sulfoxide, and, during pharmacokinetic 
study, showed that it is quickly absorbed, reaches maximum plasma concentration 
within one hour and is disposed. Thereby, the prototype LASSBio-294 shows 
potential as a candidate for cardiotonic drug, but future studies should be done, 
considering the vasodilatation and inotropic actions under a 2mg/kg dosage and the 
possibility of its metabolites being active. 
 
 
Key words: chromatography, electrocardiography, metabolism, inotropic, vasodilator 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1 Aspectos Epidemiológicos da Insuficiência Cardíaca Congestiva  

  

 A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma síndrome clínica, que atinge 

pacientes portadores de doença cardíaca crônica, levando ao suprimento 

inadequado de sangue para atender às necessidades metabólicas dos tecidos, 

devido à incapacidade de manutenção do débito cardíaco (DC), pelo uso excessivo 

dos mecanismos compensatórios do sistema cardiovascular. Esse estado pode ser 

consequência de insuficiência miocárdica (sistólica ou diastólica), de sobrecarga de 

volume ou de redução no preenchimento ventricular (KNIGHT, 1999; BELERENIAN 

et al., 2007).  

 A ICC é uma complicação grave, geralmente progressiva e irreversível, 

que pode comprometer a maioria dos pacientes cardiopatas, sendo reconhecida 

como um problema importante e crescente de saúde pública. O aumento da 

incidência de ICC está relacionado ao processo de industrialização e a urbanização, 

que implicaram tanto em mudanças nos hábitos alimentares, como predisposição ao 

sedentarismo e obesidade. A consequência natural é o desenvolvimento de 

hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença das artérias coronárias, sendo a 

insuficiência cardíaca a via final dessas e de outras doenças (ROSSI NETO, 2004).  

 Estudos de prevalência estimam que 23 milhões de pessoas no mundo 

têm ICC e que dois milhões de novos casos são diagnosticados anualmente 

(NOGUEIRA et al., 2010). Segundo o Banco de Dados do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS, 2004), há no Brasil cerca de dois milhões de pacientes com ICC, sendo 

diagnosticados 240 mil novos casos por ano. As projeções indicam que, em 2025, o 

Brasil terá a sexta maior população de idosos, aproximadamente, 30 milhões de 

pessoas, o que corresponde a 15% da população total. Isso deve resultar na 

multiplicação dos casos de ICC e dos gastos com essa síndrome (NOGUEIRA et al., 

2010). 
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 Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS 2004), que responde por 

80% do atendimento médico da população brasileira, mostra que a ICC é a causa 

mais frequente entre as alterações cardiovasculares, responsável por 28% de todas 

as hospitalizações por doenças cardiovasculares e por 3% de todas as enfermidades 

(LOURES et al., 2009). 

 Os últimos dados publicados pelo DATASUS (2009a) mostraram que a 

taxa de mortalidade específica (TME – óbitos por 100.000 habitantes) para doenças 

do sistema cardiovascular foi de 167,2, o índice mais alto comparado com as outras 

causas de mortalidade e que na proporção por grupos de doenças, as doenças do 

aparelho circulatório ocupam o quarto lugar, com 10,24% de todas as internações 

(DATASUS 2009b). 

 Da mesma forma, a prevalência da doença cardíaca em pequenos 

animais tem aumentado ao longo dos anos. Esse fato é explicado pela maior 

capacidade de diagnóstico dos médicos veterinários e, também, pelo aumento da 

esperança média de vida dos cães e dos gatos, isto porque, embora a doença 

cardíaca não seja exclusiva dos animais idosos, é mais frequente em idades 

avançadas (TILLEY et al., 2007). 

 Um estudo realizado na Suécia com mais de 350000 cães, descreveu  

cinco causas gerais responsáveis por 62% das mortes com diagnóstico definido, e 

dentre elas as causas por problemas cardiológicos corresponderam a 8% 

(BONNETTI et al., 2005). Já um estudo realizado em São Paulo sobre as causas de 

morte em cães descreveram como sendo as alterações cardiocirculatórias 

responsáveis por 3,93% dos óbitos e a expectativa de vida desses animais de 

apenas 73 meses (BENTUBO et al., 2007).  

 

 

2 Tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva 

 

 O tratamento dos sinais clínicos da ICC tanto em animais quanto em 

humanos tem o objetivo de aliviar os sinais e proporcionar qualidade de vida ao 
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paciente, mais que reverter ou corrigir a etiologia, porque muitas vezes os 

procedimentos corretivos não são facilmente disponíveis, como a cirurgia de 

transplante valvular, em medicina veterinária. Portanto, a evolução da ICC costuma 

ser progressiva. A medicina se beneficia de alguns recursos possibilitando o 

tratamento cirúrgico de algumas doenças e, felizmente, permitindo o 

restabelecimento total da saúde do paciente. Ademais, também se vê obrigada a 

tratar inúmeras doenças cardiovasculares que têm como via final a ICC, as quais não 

possuem cura (KEENE & RUSH, 1999; RAMIREZ et al., 2007; MADY, 2007). 

 Atualmente, existem muitos medicamentos capazes de modificar o 

funcionamento do coração e da circulação sanguínea em casos de ICC. Estes 

medicamentos podem atuar diretamente sobre o coração e os vasos sanguíneos, 

estimulando ou inibindo o funcionamento do sistema nervoso autônomo, ou alterando 

as respostas neuro-hormonais do paciente à ICC. Os objetivos terapêuticos destes 

medicamentos são: correção do acúmulo de líquido em decorrência de excessivas 

pressões de preenchimento cardíaco, para que a oxigenação dos tecidos se faça 

mais adequadamente e que o paciente tenha maior conforto; manutenção ou 

aumento do débito cardíaco até níveis capazes de fornecer o oxigênio e os nutrientes 

necessários para a manutenção das atividades normais; impedimento de maiores 

lesões ao miocárdio e prolongamento da sobrevivência livre de sinais. Para isso 

estão disponíveis atualmente as seguintes classes de medicamentos: diuréticos, 

vasodilatadores e inotrópicos (KEENE & RUSH, 1999; RAMIREZ et al., 2007; MADY, 

2007). 

 O mecanismo básico dos diuréticos é aumentar a eliminação renal de 

eletrólitos e água, reduzindo o volume de fluido intravascular, intersticial e a pressão 

de enchimento ventricular (pré-carga), diminuindo, em consequência, a retenção de 

fluido e eliminando a congestão pulmonar e o edema periférico (BRATER, 1994). 

Entretanto, vários ensaios clínicos controlados têm demonstrado que, por si só, os 

diuréticos não são capazes de manter a estabilidade clínica dos pacientes com ICC, 

pois a utilização destes medicamentos a longo prazo pode ser associada à depleção 

de eletrólitos, o que pode predispor ao aparecimento de arritmias (RAMIREZ et al., 

2003). 
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 O uso terapêutico de vasodilatadores pode melhorar o débito cardíaco, 

reduzir o edema e as efusões nos pacientes cardiopatas. Os vasodilatadores 

classificam-se de acordo com seu local de ação na circulação periférica, na 

dependência de dilatarem seletivamente as artérias, as veias ou ambas. São úteis 

para reduzir as excessivas pré-carga e pós-carga, pois, a dilatação dos vasos 

sanguíneos venosos, leva à diminuição na pré-carga cardíaca pelo aumento na 

capacidade venosa, enquanto os dilatadores arteriais reduzem a resistência arteriolar 

e diminuem a pós-carga (RAMIREZ et al., 2003; MESQUITA et al., 2004). 

 Sabe-se que a pré-carga muito elevada dificulta a contração cardíaca e 

afeta a eficiência do bombeamento, diminuindo o débito cardíaco no paciente 

cardiopata, prejudicando o mecanismo de Frank-Starling. O controle é feito pelo uso 

de diuréticos ou empregando-se os vasodilatadores venosos, que aumentam a 

capacidade do leito venoso para armazenar sangue. Adicionalmente, a pós-carga 

elevada dificulta a ejeção sistólica e, nesse sentido, a utilização de vasodilatadores 

arteriais ajuda a aumentar o calibre das artérias, diminuindo assim a resistência 

vascular. A eleição do tipo de vasodilatador dependerá da fisiopatogenia da ICC que 

afeta o paciente em questão, dos sinais clínicos, da experiência do clínico, da 

disponibilidade de monitorização hemodinâmica e das possíveis interações com 

outros fármacos, mas os vasodilatadores mistos são os mais empregados no 

tratamento ICC. Dentre eles, estão os bloqueadores adrenérgicos, inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (iECA), bloqueadores dos canais de cálcio e 

análogos sintéticos da dopamina (KEENE & RUSH, 1999; KNIGHT, 1999; RAMIREZ 

et al., 2003).  

 Os iECA são os mais utilizados, pois o resultado destes fármacos é a 

diminuição da atividade da angiotensina II, reduzindo a magnitude dos efeitos da 

atividade do eixo renina-angiotensina-aldosterona em pacientes com ICC. Em virtude 

da vasodilatação que esses agentes produzem (tanto venosa como arterial), a 

retenção de sódio e água diminuem, pela redução da concentração plasmática de 

aldosterona, evitando o aumento da pré-carga e da pós-carga. Esses 

vasodilatadores mistos têm ação equilibrada mais fácil de controlar e a hipotensão 

secundária é pouco frequente, podendo ser eliminada pela administração de doses 
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crescentes, até conseguir o efeito clínico desejado (RAMIREZ et al., 2003; MASOUDI 

et al., 2004). 

 Os agentes inotrópicos positivos têm por finalidade aumentar a 

contratilidade miocárdica e o volume da ejeção, possibilitando uma eficácia cardíaca. 

A força de contração cardíaca relaciona-se diretamente com a concentração de 

cálcio intracelular no miócitos ventriculares. Quando um potencial de ação 

despolariza o sarcolema da célula miocárdica, sua membrana torna-se permeável 

aos íons sódio. O sódio entra na célula, uma vez que existe maior concentração 

deste íons ou eletrólitos no espaço extracelular. O sódio também facilita a abertura 

de outros canais na membrana celular, permitindo a entrada de íons cálcio. O 

aumento da concentração intracelular de cálcio ativa a descarga do íon cálcio 

armazenado no retículo endoplasmático, que reage com as proteínas contráteis 

celulares e inicia a contração cardíaca (RAMIREZ et al., 2003). 

 Na superfície da célula cardíaca, existem principalmente receptores 

adrenérgicos do tipo β1, sensíveis às catecolaminas circulantes ou às liberadas 

localmente pelo estímulo do sistema nervoso simpático. A estimulação dos 

receptores β ativa a adenilciclase, enzima associada à membrana celular. Essa 

enzima é responsável pela hidrólise da adenosina trifosfato (ATP) para adenosina 

monofosfato (AMP cíclico). O AMP cíclico possui várias funções biológicas, entre as 

que se destacam a ativação da proteína cinase, que aumenta o fluxo de íons cálcio 

por meio dos canais de cálcio, e a ativação de uma proteína de retículo 

endoplasmático, que aumenta sua capacidade de armazenar íon cálcio. A bomba de 

sódio-potássio é a encarregada de retirar os íons cálcio, que entram na célula 

durante a repolarização, após a contração cardíaca (RAMIREZ et al., 2003). 

 O estudo e desenvolvimento de agentes inotrópicos positivos tem se 

baseado em dois tipos: os que aumentam a contratilidade cardíaca ao elevar a 

concentração de AMP cíclico intracelular, por aumento na síntese (agonistas β-

adrenérgicos) ou inibindo a sua degradação (inibidores de fosfodiesterase) e os que 

aumentam a contratilidade por mecanismos independentes do AMP cíclico, como a 

inibição da sódio-potássio-ATPase (digitálicos) (RAMIREZ et al., 2003; SPINOSA et 

al., 2006). 
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 Há controvérsia em curso, no tocante ao uso de diversos agentes 

inotrópicos positivos, pois todos têm o potencial de aumentar o consumo de oxigênio 

pelo miocárdio e são potencialmente arritmogênicos, possuem índice terapêutico 

relativamente pequeno, devendo ser consideradas a reduzida margem de segurança 

e a incidência de efeitos adversos potencialmente sérios, mesmo nas concentrações 

terapêuticas, como anorexia, vômito, diarréia, crises nervosas, abatimento, apatia 

entre outras (KEENE & RUSH, 1999; BAUMAN et al., 2006). 

 Os glicosídeos digitálicos são os mais indicados dos inotrópicos positivos 

para o tratamento da ICC, pois aumentam o volume de ejeção, o que melhora a 

perfusão renal e diminui a atividade do sistema nervoso simpático e do eixo renina-

angiotensina-aldosterona, mas também podem provocar intoxicações. A intoxicação 

digitálica é, infelizmente, comum na clínica veterinária. Estudos recentes mostram 

que na espécie humana 13 a 23% dos pacientes se intoxicam quando fazem o uso 

de digoxina (digitálico comumente usado). Já em animais, acredita-se que 25% dos 

animais tratados com digitálicos apresentam quadro de intoxicação. Os sinais de 

intoxicação podem ser de origem neurológica, ocorrendo depressão do sistema 

nervoso central resultando em letargia; gastrontérica, como anorexia, vômito e 

diarréia ou cardiológicas, levando a arritmias (SPINOSA et al., 2006; BAUMAN et al., 

2006). 

 Novos fármacos vêm sendo testados no tratamento da ICC, como por 

exemplo, o pimobendan, derivado de piridazinona que apresenta tanto propriedades 

inotrópicas positivas como vasodilatadoras, agindo especificamente sobre a inibição 

de fosfodiesterases III, liberando maior concentração de íons cálcio no citosol e 

aumentando diretamente a sensibilidade dos miofilamentos cardíacos a ação do íon 

cálcio. O pimobendan também provoca vasodilatação inibindo fosfodiesterases III e V 

em musculatura lisa, pois quando as concentrações de AMP cíclico são aumentadas 

em células musculares lisas, a proteína quinase C é inativada e as concentrações 

intracelulares de cálcio diminuem, provocando vasodilatação (KITZEN & WINBURY, 

1989; CHU et al., 1999). Esse medicamento tem sido administrado em associação 

aos tratamentos já convencionais para ICC, e os pacientes tratados tem 

demonstrado melhora na qualidade de vida e uma maior sobrevida em comparação 
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com os pacientes que não receberam a terapia coadjuvante, apesar dos efeitos 

arritmogênicos relatados (FUENTES, 2004; ROSENTHAL et al. 2006; THOMASON 

et al., 2007; HAGGSTROM et al., 2008). 

 

 

3 Protótipo de fármaco LASSBio-294 

 

 O LASSBio-294 (2-tienilideno 3,4-metilenodioxibenzoilhidrazina), derivado 

N-acilidrazônico (NAH), foi elaborado a partir de derivados (2H)-piridazinônicos ativos 

como o pimobendam e outros, e do safrol, um composto extraído do óleo de 

sassafrás, encontrado em plantas como a canela-branca (Ocotea pretiosa) 

(BARREIRO, 1999; LIMA et al., 2000). Um novo protótipo de fármaco cardiotônico 

(LASSBio-294) capaz de promover efeitos vasodilatadores e inotrópicos positivos 

combinados, podendo, efetivamente, estar relacionado com a inibição de 

fosfodiesterases (PDE’s) ou melhor expressão de SERCA, proteína que regula o 

relaxamento de cardiomiócitos (BARREIRO, 2002; SUDO et al., 2001; KÜMMERLE 

et al., 2006; COSTA et al. 2010) (Figura 1). 

 

 

FIGURA 1 - Estruturas moleculares a e b que deram origem 
ao protótipo LASSBio-294. 
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cGMP). Estes segundos mensageiros são responsáveis pela mediação de diversas 

respostas fisiológicas vitais, envolvendo diferentes hormônios, neurotransmissores 

ou autacóides. O aumento da taxa celular destes nucleotídeos cíclicos, por exemplo, 

promove a ativação de proteínas quinases (PK’s) que, por sua vez, efetuam a 

fosforilação de diferentes tipos de substratos, regulando inúmeras respostas 

celulares, o que as transforma em importantes alvos-terapêuticos (PERRY & HIGGS, 

1998).  

 Atualmente são conhecidas 11 isoformas de PDE’s (PDE1-PDE11) 

amplamente distribuídas em diferentes tecidos ou células como coração, cérebro, 

neutrófilos, linfócitos-T, macrófagos, eosinófilos, plaquetas, entre outros, 

classificadas em função do nucleotídeo cíclico que elegem como substrato específico 

ou preferencial. O efeito de um inibidor seletivo de PDE’s promove acúmulo de cAMP 

ou cGMP em determinado tecido, modulando, por exemplo, canais iônicos celulares 

e alterando o estado de ativação destas células, resultando, por exemplo, no 

relaxamento da musculatura lisa ou na redução da atividade de células 

inflamatogênicas (PERRY & HIGGS, 1998; BARREIRO, 2002). 

 O envolvimento do cálcio (Ca+2) miofibrilar e da isoforma cardíaca da 

fosfodiesterase três (PDE3), que apresenta a mesma afinidade para ambos os 

nucleotídeos, monofosfato cíclico de adenosina (cAMP) e guanosina (cGMP), tem 

antecipado a possibilidade de tratamento da insuficiência cardíaca congestiva com 

inibidores desta isoforma, capazes de promover efeitos combinados vasodilatadores 

e inotrópicos positivos (KAGIMOTO et al., 1997). 

 Entre os inibidores conhecidos da PDE 3, encontram-se diversos 

derivados piridazinônicos sintéticos, estruturalmente relacionados à classe dos 

cardiotônicos diidro(2H)-piridazinônico, como o pimobendam, descrito em 1982 como 

novo agente inotrópico positivo, diferindo por apresentar reduzidos efeitos pró-

arritmogênicos e maior eficácia contrátil, devido a sua ação sobre o Ca+2 celular 

(KITZEN & WINBURY, 1989; WAKISAKA et al., 2000). 

 O LASSBio-294 foi bioensaiado para verificar suas propriedades 

inotrópicas e os resultados farmacológicos obtidos indicaram que foi capaz de induzir 

intenso relaxamento, concentração-dependente, em anéis isolados e intactos de 
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aorta de ratos. Ademais, o efeito de intenso relaxamento dos anéis de aorta não se 

alterou pela pré-inibição da óxido nítrico sintase (NOS), nem pela pré-inibição da 

cascata do ácido araquidônico, promovida pelo tratamento com concentração 

adequada de indometacina, conhecido inibidor da prostaglandina endoperóxido 

sintase (PGHS). Outrossim, o efeito de relaxamento observado com LASSBio-294 

permaneceu inalterado quando os anéis de aorta isolados de ratos foram pré-

tratados com potássio (K+) extracelular. Estes resultados sugeriram fortemente que o 

mecanismo de ação, quanto aos seus efeitos inotrópicos, não é modulado pelo óxido 

nitrico (NO), nem pela cascata do ácido araquidônico ou por canais de K+ podendo, 

efetivamente, estar relacionado com a inibição de PDE’s (BARREIRO et al., 2002; 

SILVA et al., 2002). 

 Face às atraentes propriedades identificadas para o LASSBio-294, os 

estudos farmacológicos em tecido de ratos foram ampliados, evidenciando que os 

efeitos inotrópicos positivos preliminarmente identificados neste novo derivado NAH 

eram c-GMP-dependentes, visto que podiam ser abolidos ou revertidos, na presença 

de inibidor seletivo de GMP-ciclico (ODQ). Estes resultados reforçam seu 

envolvimento com o Ca+2 celular e com isoformas de PDE-c-GMP dependentes, 

presentes no músculo cardíaco. Cabe ressaltar que, embora a principal isoforma de 

PDE-c-GMP seletiva, presente no músculo cardíaco seja a PDE 5, uma ação sobre a 

PDE 3 não pode ser descartada, visto que essa isoforma reconhece como substrato 

ambos os nucleotídeos, cAMP e cGMP. De fato, a hipótese de inibição de PDE 5 e 3 

no mecanismo de ação de LASSBio-294 foi corroborada com a evidência 

experimental que identificou um perfil de atividade similar entre LASSBio-294 e o 

zaprinast, conhecido inibidor de PDE 5 e 3, que possui índice de seletividade 

PDE5/PDE3 de 50% e manifesta propriedades natriuréticas acessórias (BARREIRO, 

2002; SILVA et al., 2002). 

 Outra possibilidade para o mecanismo de ação foi recentemente proposta 

por COSTA et al. (2010), que descreveram o LASSBio-294 como capaz de aumentar 

a absorção de Ca+2 para o retículo sarcoplasmático através da melhora da expressão 

de SERCA, uma proteína que induz a absorção de Ca+2 a partir do citosol para o 

lúmen do retículo sarcoplasmático, assim ativando relaxamento celular. Esta 
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hipótese também monstra que a ação do composto para aumentar a contratilidade 

cardíaca é elevando a absorção de cálcio por cardiomiócitos normais. 

 Em estudos que induziram infarto do miocárdio em ratos, observou-se 

que, tanto a atividade SERCA como a densidade desta diminuíram após quatro 

semanas do infarto. Mas após tratamento com LASSBio-294 a capacidade diastólica 

melhorou, possivelmente porque aumentou a absorção de Ca+2 para o retículo 

sarcoplasmático devido à melhora da expressão SERCA (COSTA et al., 2010). 

 Os bioensaios farmacológicos realizados com LASSBio-294 indicaram, 

ainda, que este composto apresentou tímidas atividade antiinflamatórias e inibição da 

agregação plaquetária (100 μM) induzida por ácido araquidônico ou colágeno em 

plasma rico em plaquetas de coelho. Considerando-se que as principais isoformas de 

PDE presentes em plaquetas são as isoformas 3 e 5, os efeitos observados para o 

LASSBio-294 na inibição da agregação plaquetária são coerentes com aqueles 

obtidos em bioensaios com músculo liso e, em conjunto, permitem sugerir que este 

derivado NAH cardioativo interfere com a atividade destas isoformas de PDE 

(BARREIRO, 2002). 

 O efeito inotrópico positivo do LASSBio-294 também foi comprovado a 

partir de estimulação elétrica de tecido cardíaco de ratos, em que as fibras de átrio, 

de músculos papilares e de ventrículos foram isoladas, tratadas com diferentes 

concentrações do LASSBio-294 e monitoradas antes e após o tratamento, 

observando significativo incremento na contração desses tecidos após a perfusão 

com o composto, sem causar alterações de condução e nem arritmias (SUDO et al., 

2001). 

 Face ao atraente perfil farmacológico identificado para este autêntico 

protótipo cardioativo, realizou-se uma investigação preliminar de seu perfil 

toxicológico em ratos, no qual não se observou efeito letal, não diminuiu mobilidade, 

não provocou letargia, não alterou o peso e nem induziu alterações nas contagens 

de células sanguíneas, hematócrito, nem modificou taxas de glicose, alanina 

aminotransferase, aspartato aminotransferase, uréia e creatinina, não observou 

efeitos neurotóxicos em culturas de neurônios hipocampais de ratos e também não 

alterou histologicamente órgãos vitais, como fígado, pulmão, coração e sistema 
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nervoso central. Os resultados obtidos não evidenciaram nenhuma reação de 

toxicidade aguda (BARREIRO, 2002). 

 Para descobertas destes novos compostos protótipos, tais como o 

LASSBio-294, é necessário que sejam submetidos a testes in vitro para identificar 

um novo ligante do biorreceptor (futuro alvo terapêutico), seguida da elucidação da 

natureza da afinidade do biorreceptor por meio de ensaios que explicitem a atividade 

desejada, antagonista/agonista do biorreceptor. Comprovada a natureza da 

afinidade, a etapa seguinte compreende o emprego de bioensaios farmacológicos in 

vivo, visando, por um lado, validar o conceito terapêutico para o alvo eleito, por 

exemplo, as propriedades farmacodinâmicas, e por outro, permitir avaliar as 

propriedades farmacocinéticas do ligante, sendo indispensáveis para poder 

classificar a substância em estudo como um autêntico composto protótipo 

(BARREIRO, 2009), sendo esta a fase atual de estudo do protótipo. 

 

 

4 Avaliações do sistema cardiovascular 

 

 A monitoração ideal do sistema cardiovascular depende, além da 

realização do exame físico geral e do sistema cardiovascular, da realização de 

exames complementares como eletrocardiografia (ECG), ecodopplercardiografia 

(ECO) e mensuração da pressão arterial, dentre outros (OHARA, 2003).  

 O exame ecodopplercardiográfico consiste na avaliação cardíaca a partir 

de imagens ultrassonográficas apresentadas no modo bidimensional, modo M e o 

modo Doppler (pulsado, contínuo e fluxo em cores), com os quais é possível obter 

dados sobre o tamanho e função das câmaras, espessura das paredes, integridade 

valvar, padrões de fluxo sanguíneo e sobre alguns indicadores da função ventricular 

(GELENS & IHLE, 1999). O modo bidimensional e o modo M fornecem informações 

sobre a morfologia das câmaras, como o diâmetro ventricular no final da diástole e 

na sístole, a partir dos quais é possível calcular vários índices funcionais 

miocárdicos, como a contratilidade cardíaca (LUSK & ETTINGER, 1990; 

BONAGURA et al., 1998; BELERENIAN et al., 2007). 
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 Com a modalidade Doppler, as possibilidades de diagnóstico avançaram 

ainda mais, pois a técnica demonstra acuradamente a direção e a velocidade do 

fluxo sanguíneo no coração e nos vasos, sendo estes parâmetros de grande valor 

diagnóstico e prognóstico em animais jovens com lesões congênitas (KIRBERGER & 

BERRY, 1992; BONAGURA et al., 1998; BELERENIAN et al., 2007). 

 O ECG consiste no registro gráfico da atividade elétrica cardíaca captada 

na superfície corporal e fornece informações sobre a freqüência cardíaca, o ritmo 

cardíaco, a condução intracardíaca, indícios de sobrecarga das distintas câmaras 

cardíacas e alterações eletrolíticas (GABAY, 2003), sendo considerado o mais 

importante método de diagnóstico das arritmias cardíacas, podendo determinar o 

tipo, origem e severidade destas, bem como auxiliar no direcionamento terapêutico 

(ETTINGER, 1997; BELERENIAN et al., 2007). 

 A pressão sanguínea é um dos parâmetros circulatórios mais importantes, 

pois, por meio de sua mensuração, pode-se diagnosticar ou prevenir várias doenças. 

Esse parâmetro é determinado pela ação bombeadora do coração, resistência 

periférica, viscosidade do sangue, quantidade de sangue no sistema arterial e 

elasticidade das paredes arteriais. Esses fatores são controlados por um sistema 

regulador complexo que, ordinariamente, mantém a pressão arterial dentro de limites 

estreitos (DETWEILER, 1996). 

 A pressão sanguínea arterial pode ser avaliada tanto por métodos 

invasivos (diretos), quanto por métodos não-invasivos (indiretos), sendo os métodos 

não-invasivos fáceis de serem efetuados na prática clínica, sendo de baixo custo e 

relativa precisão (HENIK et al., 2005; NELSON & COUTO, 2010).  Podem ocorrer 

variações de valores de pressão sanguínea obtidas por diferenças nos métodos de 

mensuração, no tamanho dos manguitos, na experiência dos avaliadores, e 

principalmente pelo manejo do animal a ser avaliado, por isso, o ideal é seguir um 

protocolo padrão para a mensuração da pressão arterial proposto pelo American 

College of Veterinary Internal Medicine(ACVIM), que define cada passo a ser seguido 

para uma mensuração da pressão arterial confiável (BROWN et al., 2007).  

 Como diferentes parâmetros para pressão sanguínea canina estavam 

sendo propostos por vários estudos, o ACVIM, (2007) também propôs parâmetros de 
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pressão arterial para animais saudáveis mensurados com diferentes métodos, e 

também propôs parâmetros de pressão arterial para animais com diferentes doenças 

como obesidade, doenças hormonais, dentre outras, bem como sugeriu o manejo 

terapêutico para os animais hipertensos (BROWN et al., 2007). 

 Quando se monitora a ação de um protótipo de fármaco cardiotônico, sua 

resposta terapêutica é avaliada in vivo, utilizando-se dos exames complementares 

descritos anteriormente, à semelhança de outros estudos com fármacos já 

consagrados como os digitálicos e o pimobendan, já utilizados rotineiramente 

(KITZEN & WINBURY, 1989). 

 

 

5 Avaliação laboratorial para lesão hepática e função renal 

 

 Um dos passos na pesquisa de novos fármacos também consiste na 

realização de testes toxicológicos em pelo menos três espécies animais distintas, 

sendo uma em mamíferos não roedores, além de estudos acerca da farmacocinética 

(RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 251/97), sendo, portanto, 

essencial à monitoração do estado de saúde dos animais envolvidos no estudo. 

 Considerando os órgãos recrutados para o metabolismo de fármacos, o 

fígado e os rins são os mais importantes (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999; SMITH, 

2000; YU et al., 2000; MEYER & HARVEY, 2004). O fígado é um dos órgãos mais 

afetados por lesões provocadas por fármacos, devido a sua importante participação 

em reações de metabolismo e na biotransformação de compostos químicos no 

organismo. As lesões hepáticas associadas ao uso de medicamentos abrangem 

desde alterações bioquímicas e estruturais adaptativas até lesão morfológica com 

danos muitas vezes irreversíveis do metabolismo ou da estrutura celular. A maioria 

dos fármacos consiste em substâncias lipossolúveis que circulam ligadas a proteínas 

plasmáticas até alcançarem o fígado, que é o principal sítio de biotransformação no 

organismo. Sua função básica é transformá-las em substâncias hidrossolúveis para 

posterior eliminação biliar ou renal (CENTER, 1999; MEYER & HARVEY, 2004). 
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 As agressões hepáticas podem gerar alterações enzimáticas sem lesão 

morfológica. O aumento da atividade das enzimas hepatobiliares é um dos 

marcadores mais sensíveis de doença hepática induzida por medicamentos. 

Entretanto, tais alterações nem sempre refletem lesão morfológica e, quando 

discretas e desacompanhadas de manifestações clínicas de hepatopatia, podem 

indicar lesão subclínica ou indução enzimática sem agressão celular. Algumas das 

enzimas consideradas indicadoras de hepatotoxicidade celular são: alanina 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e fosfatase alcalina (ALP) 

(KERR, 2004). Uma vez que AST pode estar aumentada em lesões muscular 

esquelética, é importante advertir que é prudente o uso conjunto da determinação de 

ALT e AST como forma diagnóstica. Uma lesão muscular esquelética coexistente 

deve ser descartada pela mensuração da enzima muscular esquelética específica 

creatina cinase (CK). Uma severa lesão muscular esquelética pode resultar em 

aumento na AST, entretanto, a AST e a CK estarão bastante aumentadas (MEYER & 

HARVEY, 2004; LOPES et al., 2005; KANEKO et al., 2008). 

 Os rins desempenham diversas funções, dentre as quais pode-se destacar 

a filtração e a excreção de produtos do metabolismo, principalmente uréia e 

substâncias exógenas. Os rins exercem ainda importante papel na concentração e 

diluição da urina, regulação dos fluidos corporais e do balanço eletrolítico, da 

pressão arterial, da osmolalidade, além de participar do processo de gliconeogênese 

e da regulação endócrina de outros sistemas, tais como a produção de hemácias e o 

metabolismo ósseo (GUYTON & HALL, 2002; BETO & BANSAL, 2004). 

 A determinação das concentrações de uréia e de creatinina sérica são 

importantes testes de triagem na avaliação renal. A urinálise também é uma etapa 

importante na avaliação da função renal, sendo um método laboratorial simples que, 

no entanto, fornece uma grande quantidade de informações a respeito da condição 

de diversos sistemas do organismo e, principalmente, permite a realização de uma 

avaliação específica do estado funcional dos rins (DIBARTOLA, 1999; MEYER & 

HARVEY, 2004).  
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 A análise da urina (urinálise) fornece informações valiosas sobre o 

funcionamento do sistema urinário, sendo essencial sua realização no diagnóstico de 

muitas enfermidades renais. É composta por três exames: físico, químico e a análise 

de sedimento. No exame físico são avaliados volume, cor, odor, aspecto, pH e 

densidade. O exame químico detecta e mensura a concentração de várias 

substâncias presentes na urina. A avaliação do sedimento urinário inclui a 

identificação das células, cilindros, microorganismos e cristais, dentre outros 

(NELSON & COUTO, 2010).  

 A detecção de enzimas de origem renal diretamente na urina é uma 

possibilidade para a identificação da injúria renal. Muitos estudos têm atentado para 

as enzimas presentes nas bordas dos túbulos proximais e nas enzimas lisossomais. 

As enzimas urinárias têm sido utilizadas em estudos de nefrotoxicidade, pois sua 

atividade é aumentada precocemente, ou seja, antes das alterações laboratoriais na 

urinálise, de uréia e de creatinina e antes das manifestações clínicas. Um fator que 

dificulta a análise de enzimas relaciona-se à presença de inibidores enzimáticos, que 

devem ser removidos para se proceder à análise (HENNEMANN et al., 1997). 

A gama glutamil transferase (GGT) tem uma concentração máxima nas bordas 

em escova dos túbulos renais proximais e na alça de Henle. A GGT exerce papel 

importante no transporte de aminoácidos e participa na manutenção da reserva de 

aminoácidos na célula. Também são encontradas pequenas concentrações em 

outros órgãos, como fígado, pâncreas, baço, pulmões, intestino delgado, placenta, 

sistema nervoso central, próstata e miocárdio (HENNEMANN et al., 1997). Em 

decorrência do comprometimento da função renal, frequentemente são observadas 

alterações nas concentrações séricas de alguns eletrólitos, tais como fósforo, sódio e 

potássio, sendo a dosagem desses eletrólitos no sangue uma forma de monitorar o 

equilíbrio eletrolítico do organismo frente a injúrias renais (CARNEIRO, 2002).  

 A excreção fracional (EF) é uma maneira de quantificar o grau de 

reabsorção ou secreção tubular. É um bom parâmetro de avaliação da função 

tubular, sendo definida como a relação entre a excreção do eletrólito e a excreção de 
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creatinina (DIBARTOLA, 1999). A fórmula a seguir representa essa relação 

(FLEMING et al., 1991). 

 

                 Na qual: Cr: creatinina        E: eletrólito         s: sérico      u: urinário 

 A determinação da excreção fracional não requer a coleta de urina em 

tempo específico sendo que, nos animais normais, os valores dessa medida são bem 

inferiores a 1%, implicando em conservação final, como ocorre com o sódio e o cloro, 

ao contrário do potássio e do fósforo, cujos valores são mais elevados, em 

decorrência da composição do líquido extracelular. A excreção fracional do sódio é 

importante na diferenciação entre a azotemia renal e pré-renal, pois na azotemia pré-

renal com depleção do volume a retenção do sódio é intensa e a excreção torna-se 

baixa; enquanto que na azotemia renal a excreção se eleva (DIBARTOLA, 1999; 

REINE & LANGSTON, 2010). 

 A proteinúria, na ausência de um sedimento urinário (hemácias e 

leucócitos), é o principal marcador de lesão glomerular, podendo indicar a presença 

de doença renal crônica antes do início da azotemia ou a presença de doença renal 

crônica avançada após o aparecimento da azotemia (COUSER, 1993; VADEN, 

2011). A proteinúria ocorre devido ao aumento da filtração glomerular das proteínas 

plasmáticas associada com hipertensão intraglomerular ou com a presença de 

complexos imunes e de inflamação vascular dos capilares glomerulares (GRAUER, 

2007). 

 O método quantitativo mais adequado para a avaliação dos níveis de 

proteína na urina refere-se à determinação do conteúdo protéico de uma amostra de 

24 horas. A relação proteína:creatinina urinária (PU/CU) substitui com vantagens o 

volume urinário total de 24 horas, já que a creatinina é produzida em uma taxa 

constante e filtrada livremente. Assim, ao aplicar-se o índice, o efeito do volume de 

urina sobre a concentração de proteína em uma única amostra é anulado. A 

condição para realização dessa relação é o sedimento urinário estar inativo. Cães 

EF(%) = Eu x Crs x 100 

Es    Cru 
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hígidos apresentam índice PU/CU menor que 0,5, sendo valores entre 0,5 e 1,0 

questionáveis e sugestivos de lesão glomerular e valores entre 1,0 e 2,0, anormais e 

indicativos de lesão tubular (GRAUER, 2011).  

 

 

6 Descoberta e desenvolvimento de novos fármacos 

  

 O processo de pesquisa e desenvolvimento de fármacos é complexo, 

longo e de alto custo, tendo suas raízes profundamente ligadas às inovações 

científicas e tecnológicas. Os avanços expressivos da química e biologia, a melhor 

compreensão de vias bioquímicas, alvos moleculares e de mecanismos que levam 

ao aparecimento e desenvolvimento de doenças, tornaram possível a descoberta de 

inovações terapêuticas notáveis, proporcionando melhorias significativas na 

qualidade de vida das diversas populações no mundo (GUIDO, 2008). 

 As etapas envolvidas no processo de descoberta e desenvolvimento de 

novos fármacos estão representadas na Figura 1. Simplificadamente, baseiam-se no 

estudo de compostos para tratamento de doenças, posteriormente testes in vitro para 

avaliação das propriedades biológicas dos compostos obtidos, bioensaios in vivo 

estudando o metabolismo e investigando a farmacocinética e farmacodinâmica em 

animais, que são considerados os estudos pré-clínicos, e por fim os estudos clínicos, 

que são os testes em humanos, em várias fases (GUIDO et al., 2010). 
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FIGURA 2 - Etapas envolvidas no processo de pesquisa e desenvolvimento de novos 
fármacos (GUIDO et al.,  2010). 

 

 As ferramentas biotecnológicas modernas têm fornecido informações 

valiosas para a descoberta e o desenvolvimento de novos fármacos. A química 

medicinal é uma disciplina com base em química, envolvendo a invenção, a 

descoberta, o planejamento, a identificação, a preparação e a interpretação do 

mecanismo de ação molecular de compostos biologicamente ativos. Além da 

descoberta de moléculas bioativas, a química medicinal também incorpora os 

estudos do metabolismo e das relações entre a estrutura química e atividade 

(WERMUTH, 2003). Assim, fica claro o estabelecimento de interfaces fundamentais 

entre as ciências químicas, biológicas, farmacêuticas, médicas, físicas e 

computacionais (GUIDO et al., 2010). 

 O planejamento estrutural de nova micromolécula ou candidato à fármaco, 

está fundamentado na prévia definição do mecanismo de ação terapêutica 

pretendida que depende, por sua vez, do alvo-terapêutico eleito. Estudos básicos 

são necessários para desvendar o mecanismo bioquímico completo da doença a ser 

tratada e consequente escolha do melhor “alvo” para a intervenção terapêutica 

pretendida. Por sua vez, este “alvo” inspirará a estratégia da química medicinal mais 

adequada ao desenho estrutural dos novos padrões moleculares necessários ao 

eficiente reconhecimento molecular pelo alvo-terapêutico eleito (BARREIRO, 2009). 



 19 

 As moléculas bioativas (ou ligantes) podem ser identificadas a partir de 

triagens reais (por exemplo, biológicas, bioquímicas) ou virtuais (por exemplo, 

computacionais) de produtos naturais, compostos sintéticos ou coleções 

combinatórias, ou ainda mediante planejamento racional. Ressalta-se, contudo, que, 

em todos os casos, as propriedades biológicas devem ser determinadas 

experimentalmente, sendo necessário o desenvolvimento de ensaios padronizados e 

validados de alta qualidade. Em geral, nas fases iniciais de planejamento, são 

identificados compostos de baixa potência e afinidade que devem ser otimizados em 

relação a uma série de propriedades farmacodinâmicas (potência, afinidade, 

seletividade) e farmacocinéticas (absorção, metabolismo, biodisponibilidade). Os 

compostos otimizados são selecionados como compostos líderes para posterior 

desenvolvimento de candidatos a fármacos (GUIDO et al.,  2010). 

 Diversas estratégias da química medicinal podem ser empregadas no 

desenho de novos candidados a agentes terapêuticos, novos protótipos de fármacos. 

Além disso, são cruciais na etapa de modificação molecular necessária a sua 

otimização, diminuindo efeitos adversos e aumentando sua potência. Dentre muitas 

se destacam o bioisosterismo, a simplificação molecular e a hibridatação molecular. 

Neste processo, o fator determinante de sucesso é o estreitamento entre o químico 

medicinal, o químico computacional e o farmacólogo (BARREIRO, 2009; GUIDO et 

al., 2010). 

 Os bioensaios robotizados propiciam a análise semanal de milhares de 

amostras contendo substâncias puras, previamente identificadas por meio de 

técnicas de ancoragem virtual, ou em misturas combinatórias. Nesta etapa, de 

bioensaios in vitro, logrando-se sucesso, um novo ligante do receptor é identificado 

(futuro alvo-terapêutico). Uma vez identificado esse alvo, a próxima etapa do 

processo é a elucidação da natureza da afinidade pelo biorreceptor por meio de 

ensaios que explicitem a atividade desejada agonista/atagonista do receptor. 

Comprovada a afinidade, a etapa seguinte será o emprego de bioensaios 

farmacológicos in vivo, visando validar o conceito terapêutico para o alvo eleito 

(BARREIRO, 2009). 
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 Os testes de toxicidade, sub-aguda e aguda, são obrigatórios nesta fase, 

envolvendo a determinação do índice terapêutico, a investigação histológica dos 

principais órgãos (fígado, pulmão, rins, sistema nervoso central, sangue), e devem 

preceder os ensaios pré-clínicos (BARREIRO, 2009). É obrigatório que estes sejam 

realizados em pelo menos três espécies animais distintas, contemplando uma de 

mamíferos não roedores (RESOLUÇÃO 251/97 - Conselho Nacional de Saúde). 

 A próxima etapa compreende o estudo do metabolismo, os bioensaios 

farmacológicos in vivo, visando avaliar as propriedades farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas, que fazem parte juntamente com os estudos de toxicidade, dos 

estudos pré-clínicos, para poder classificar a substância em estudo como um 

autêntico composto-protótipo (BARREIRO, 2009). 

 No estudo do metabolismo pode se avaliar a eliminação pelo organismo de 

fármacos e outros compostos químicos exógenos e endógenos por meio do 

metabolismo e da excreção. O metabolismo dos fármacos podem apresentar quatro 

modalidades: 

1. Inativação – Na sua maioria, os fármacos e seus metabólitos são inativados ou 

transformados em produtos menos ativos; 

2. Metabólito ativo – Muitos fármacos são parcialmente transformados em um ou 

mais metabólitos ativos. Os efeitos observados são causados pelo fármaco original e 

pelos seus metabólitos; 

3. Ativação de fármaco inativo – Alguns fármacos, chamados pró-fármacos, são 

inativos e necessitam ser metabolizados para se tronarem ativos. 

4. Ausência de metabolismo – Certos fármacos, como penicilinas e anestésicos 

gerais inalatórios, são excretados em forma inalterada, sem sofrer metabolismo, 

devido às suas propriedades físico-químicas peculiares (PENILDON, 2006b).  

 As reações que metabolizam os fármacos são classificadas em dois grupos: 

as reações de fase I, que são representadas por oxidação, redução, hidrólise, 

ciclização e desciclização, e as reações de fase II, que são representadas por 

conjugação com ácido glicurônico, acetilação, metilação, conjugação com sulfato, 

conjugação com glicina, conjugação com glutation, síntese de ribonucleosídio ou 

ribonucleotídio (TRACY, 2005). 
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 A maioria do metabolismo dos fármacos está relacionada à reação de 

oxidação envolvendo as inúmeras isoenzimas do citocromo P450 que catalisam 

diferentes reações relacionadas ao metabolismo de fármacos, como hidroxilação de 

anel aromático e de cadeia lateral, formação de sulfóxido, N-oxidação, desaminação 

das aminas primárias, dentre outras (FLORIO & SOUSA, 2006). 

 No processo de descoberta de novos fármacos os principais estudos se 

voltam para questões do metabolismo, principalmente para identificar precocemente 

possíveis problemas, para isso têm se utilizado do desenvolvimento e aplicação de 

técnicas e instrumentação, como os métodos de cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massa (LC-MS), que são mais rápidos e mais precisos do que as 

técnicas empregadas anteriormente (RAMANATHAN, 2008; MA et al., 2009). Estas 

novas abordagens estão demonstrando um potencial considerável para melhorar o 

perfil de segurança global de candidatos a medicamentos, em todo o processo de 

desenvolvimento e descoberta de fármacos. Estas técnicas emergentes simplificam e 

aceleram todo o processo de estudo dos metabólitos bem como perfl 

farmacocinético, eliminando precocemente candidatos nocivos e melhorando a 

segurança de novos fármacos (RAMANATHAN, 2008). 

 O perfil farmacocinético de um fármaco se estabelece por meio da análise 

dos seguintes tópicos: modelos farmacocinéticos; vias de administração; ordens de 

cinética; absorção; biodisponibilidade; meia-vida biológica; concentração plasmática; 

distribuição (volume real e aparente de distribuição); biotransformações e excreção 

(clearances), sendo baseados em resultados observados, resultados e parâmetros 

derivados e tipos de análise (BENET  et al. 1991; TRACY, 2005; FLORIO & SOUSA, 

2006). 

 Os resultados farmacocinéticos observados e medidos são representados 

por: concentração plasmática ou sérica de compostos, medida em diferentes 

intervalos de tempo, após a administração; concentrações e volumes urinários e 

fecais, medidos em determinados períodos de coleta de material. Os resultados e 

parâmetros derivados são estimados a partir dos dados observados: área sob as 

curvas de concentração-tempo; quantidades cumulativas excretadas na urina; 



 22 

clearance plasmático; taxas de excreção urinária; meia-vida biológica; e volume 

aparente de distribuição. Quando se elabora um modelo desses parâmetros, 

estabelece-se: concentração plasmática máxima, tempo para concentração 

plasmática máxima, fração de dose que é absorvida; volume aparente de 

distribuição; constante da taxa de absorção; constante da taxa de excreção renal; 

constantes das taxas de metabolismo; e constantes das taxas de distribuição 

(PENILDON, 2006a). 

 Os estudos farmacodinâmicos avaliam a ação do protótipo de fármaco 

sobre o organismo vivo, com o objetivo de identificar se a atividade esperada, que foi 

previamente observada nos estudos in vitro, também poderão ser comprovadas in 

vivo (DELUCIA & OLIVEIRA-FILHO, 2004).  

 Após os estudos pré-clínicos, sendo realizados inúmeros estudos in vivo, 

e certificando que o composto é seguro e promissor no tratamento de alguma 

doença, iniciam-se os testes clínicos (BERKOWITZ, 2006) 

 Os estudos clínicos compreendem a sequência de estudos realizados 

desde quando se administra o composto pela primeira vez ao ser humano até 

quando se obtém dados sobre sua eficácia e segurança terapêutica, em grandes 

grupos de população. Para tal efeito são consideradas as seguintes fases: 

Fase 1: Grupo reduzido de voluntários saudáveis, para realização de estudos de  

farmacodinâmica, farmacocinética, biodisponibilidade (formas por via oral comuns ou 

de liberação retardada), reações tóxicas, vias de administração, posologia. 

Fase 2: Grupo reduzido de pacientes, tratamento breve para observar principalmente 

a farmacodinâmica em grupos doentes. 

Fase 3: Maior número de pacientes. Tratamentos mais prolongados (conforme o 

caso), para avaliar segurança, eficácia e utilidade do fármaco. Utilizando dose 

mínima eficaz. Estudos comparativos, de preferência com três grupos: com o novo 

composto, com um composto de referência e com placebo. 

Fase 4: Farmacoepideiologia, grande número de pacientes. Comprovação clínica de 

indicação e doses definidas. Estudos comparativos, estatisticamente significativos 

(CNS, 1988 - Art. 51). 
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7. Objetivo Geral 

 

 Este estudo teve como escopo principal avaliar a ação do LASSBio-294 

sobre o sistema cardiovascular de cães hígidos, realizar estudo farmacocinético e 

identificar possíveis lesões hepáticas e renais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

REFERÊNCIAS 

 

1. BAUMAN, J. L.; DIDOMENICO, R. J.; GALANTER, W. L. Mechanisms, 
manifestations, and management of digoxin toxicity in the modern era. American 
Journal of Cardiovascular Drugs, New York, v. 6, n. 2, p. 77-86, 2006. 
 
2. BARREIRO, E. J.; ALBUQUERQUE E. X.; SUDO R. T. LASSBio-294 novel 
digitalis-like compound with potential anti-fadigue activity, Patente: privilégio de 

inovação N. 60-525,352. 30 DE JANEIRO DE 1999. 
 

3. BARREIRO, E. J. Estratégia de simplificação molecular no planejamento racional 
de fármacos: a descoberta de novo agente cardioativo. Química Nova, Rio de 

Janeiro, v.25, n. 6B, p.1172-1188, 2002. 
 

4. BARREIRO, E.J.; FRAGA, C.A.M.; MIRANDA, A.L.P.; RODRIGUES, C.R. Química 
medicinal de n-acilidrazonas: novos compostos-protótipos de fármacos analgésicos, 
antiinflamatórios e anti-trombóticos. Química Nova, Rio de Janeiro, v. 25, n.1, p. 
129-148, 2002. 
 
5. BARREIRO, E. J., E. Química medicinal e o paradigma do composto-protótipo. 
Revista virtual de química. Rio de Janeiro, v.1, n.1, p. 26-34, 2009. Disponível em: 
http://www.uff.br/RVQ/index.php/rvq/article/viewFile/15/22, acesso em 23 de março 
de 2012. 
 

6. BENET, L.Z.; MITCHELL, J.R.; SHEINER, L.B. Farmacocinética: A Dinâmica da 
Absorção, Distribuição e Eliminação dos Fármacos. In: GILMAN, G.A.; RALL, T.W.; 
NIES. A.S.; TAYLOR, T. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 8.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. cap.1, p.2-20.    
 
7. BENTUBO, H.D. L.; TOMAZ, M.A.; BONDAN, E.F.; LALLO, M.A. Expectativa de 
vida e causas de morte em cães na área metropolitana de São Paulo (Brasil). 
Ciência Rural, Santa Maria, v.37, n. 4, p. 1021-1026, 2007. 

 
8. BERKOWITZ, B.A. Avaliação Básica e Clínica de Novas Drogas. In: KATZUNG, 
B.G. Farmacologia Básica & Clínica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 
2006. cap.5, p.53-61. 
 
9. BETO, J. A., BANSAL, V. K. Medical nutrition therapy in chronic kidney failure: 
integrating clinical practice guidelines. Journal of the American Dietetic 
Association, Chicago, v. 104, n. 3, p. 404-409, 2004. 
 
10. BONAGURA, J. D.; MILLER, M. W.; DARLE, P. G. G. Doppler echocardiography I 
– pulsed wave and continuous wave examinations. The Veterinary Clinics of North 
America: Small Animal Practice, Philadelphia, v. 28, p. 1325-1359, 1998. 

 

http://www.uff.br/RVQ/index.php/rvq/article/viewFile/15/22


 25 

11.BONNETTI, B. N.; EGENVALL, A.; HEDHAMMAR, A.; OLSON, P. Mortality in 
over 350,000 insured swedish dogs from 1995-2000: I. Breed-, Gender-, Age- and 
Cause-specific Rates. Acta Veterinária Scandinavica, Estocomo, v. 46, p. 105-120, 

2005. 
 
12. BRATER, D.C. Pharmacokineties of loops diuretics in congestive heart failure. 
British Heart Journal, London, v.72, p. 40-43, 1994.  

 
13. BROWN, S.; ATKINS, C.; BAGLEY, R.; CARR, A.; COWGILL, L.; DAVIDSON, 
M.; EGNER, B.; ELIOTT, J.; HENIK, R.; LABATO, M.; LITTMAN, M.; POLZIN, D.; 
ROSS, L.; SNYDER, P.; STEPIEN, R.  Guidelines for the identification, evaluation, 
and management of systemic hypertension in dogs and cats. Journal of Veterinary 
Internal Medicine, Columbus, v.21, p. 542-558, 2007.  

 
14. BELERENIAN, G.C.; MUCHA, C.J.; CAMACHO, A.A.; GRAU, J. M. Afecciones 
Cardiovasculares en Pequeños Animales, 2.ed. Buenos Aires: Inter-Medica, 2007, 
656p. 
 
15. CARNEIRO, R. A. Exames complementares de análise clínica nas nefropatias. 
In: SIMPÓSIO DE NEFROLOGIA VETERINÁRIA, 2002, Belo Horizonte. Anais... 
Belo Horizonte: UFMG, 2002. 114 p. 
 
16. CENTER, S.A. Fisiopatologia, diagnóstico laboratorial, e afecções do fígado. In: 
ETTINGER, S. J; FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 4. ed. 
São Paulo: Manole, v. 2, 1999. p. 1745-1899. 
 
17. CHU, K,; YOA-PU HU, O.; SHIEH, S. Cardiovascular effect and simultaneous 
pharmacokinetic and pharmacodynamic modeling of pimobendan in healthy normal 
subjects. Drug Metabolism and Disposition, Bethesda, v. 27, n. 6, p. 701-709, 

1999. 
 
18. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). BRASIL. Resolução nº 01/88, de 13 
de junho de 1988. Estabelece as normas de pesquisa em saúde. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 14 jun. 1988, p.10713-10718. 
 
19. COSTA, D.G.; SILVA,J.S.; KÜMMERLE,A.E.; SUDO,R.T.; LANDGRAF,S.S.; 
CARUSO-NEVES,C.; FRAGA,C.A.M.; BARREIRO,E.J.L.; ZAPATA-SUDO, G. 
LASSBio-294, A compound with inotropic and lusitropic activity, decreases cardiac 
remodeling and improves Ca2+ influx into sarcoplasmic reticulum after myocardial 
infarction. American Journal Hypertension, Chicago, v. 23 1220-1227, 2010. 
 
20. COUSER, W. G. Mediation of immune glomerular injury. Clinical Investigator, 
Berlin, v. 71, p. 808-811, 1993. 
 
 



 26 

21. DATASUS 2009a - Departamento de informatização das atividades do 
sistema único de saúde (SUS) (Dados sobre mortalidade). Fonte: Ministério da 
Saúde/Brasil. Disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2010/c08.def. Acesso em: 25 de março 
de 2012.  
 
22. DATASUS 2009b - Departamento de informatização das atividades do 
sistema único de saúde (SUS) (Dados sobre internações). Fonte: Ministério da 
Saúde/Brasil. Disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2010/d13.def. Acesso em: 25 de março 
de 2012.  
 
23. DELUCIA, R.; OLIVEIRA-FILHO, R.M. Farmacologia Integrada. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2004, p.463. 
 
24. DETWEILER, D.K. Mecanismos de controle do sistema circulatório. In: DUKES, 
H.H. Dukes Fisiologia dos Animais Domésticos. 11.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan,1996. cap.10, p.170-208. 
 
25. DIBARTOLA, S. P. Abordagem clínica e avaliação laboratorial da afecção renal. 
In: ETTINGER, S. J; FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 4. 

ed. São Paulo: Manole, v. 2, 1999. p. 2355-2373. 
 

26. ETTINGER, S.J. Cardiac arrhythmias diagnosis and treatment. In: ETTINGER, E. 
BONAGURA, E. Os Recentes Avanços da Cardiologia Veterinária, São Paulo: 

Anais Ettinger e Bonagura, 1997. 156p. 
 

27. FLEMING, S. A.; HUNT, E. L.; RIVIERE, J. E.; ANDERSON, K. L. Renal 
“clearance” and fractional excretion of electrolytes over four 6-hour periods in cattle. 
American Journal of Veterinary Research, Chicago, v. 52, n. 1, p. 5-8, 1991. 
 

28. FLORIO, J.C.; SOUSA, A.B. Farmacocinética. In: SPINOSA, H.S.; GÓRNIAK, 
S.L.; BERNARDI, M.M. Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. 4.ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. cap. 4, p.27-48. 
 
29. FUENTES, VL. Use of pimobendan in the management of heart failure. The 
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, Philadelphia, v. 34, 

p.1145-1155, 2004. 
 
30. GABAY, A. Eletrocardiografia. In: BELERENIAN, G. C.; MUCHA, C. J.; 
CAMACHO, A. A. Afecções Cardiovasculares em Pequenos Animais. 1.ed. São 

Caetano do Sul: Interbook, 2003. cap. 4, p. 46-51. 
 
31. GELENS, H. C.; IHLE, S. L. Failure to grow. The Veterinary Clinics of North 
America: Small Animal Practice, Philadelphia, v. 29, p. 989-1001, 1999. 
 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2010/c08.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2010/d13.def


 27 

32. GRAUER, G. F. Measurement, interpretation, and implications of proteinuria and 
albuminuria. The Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 
Philadelphia, v. 37, p. 283–295, 2007. 
 
33. GRAUER, G. F. Introduction: proteinuric renal disease. Topics in Companion 
Animal Medicine, Philadelphia, v. 26, n. 3, p. 119-120, 2011. 
34. GUIDO, R. V. C. Virtual screening and its integration with modern drug design 
technologies. Current Medicinal Chemistry, London,v.15, n.1, p.37-46, 2008. 
 

35. GUIDO, R. V. C.; ANDRICOPULO, A. D. ; OLIVA, G. Planejamento de fármacos, 
biotecnologia e química medicinal: aplicações em doenças infecciosas. Estudos 
Avançados, São Paulo, v.24, n.70, p. 81-98, 2010. 
 

36. GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Formação da urina pelos rins: II processamento 
tubular do filtrado glomerular. In: Tratado de Fisiologia Médica. 10.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan., 2002, p. 280-296. 

37. HAGGSTROM, J.; BOSWOOD, A.; O’GRADY, M.; JONS, O.; SMITH, S.; 
BORGARELLI, M.; GAVAGHAN, B.; KRESKEN, J.G.; PATTESON, M. Effect of 
pimobendan or benazepril hydrochloride on survival times in dogs with congestive 
heart failure caused by naturallu occurring myxomatour  mitral valve disease: the 
QUEST study. Journal of Veterinary Internal Medicine, Columbus, v. 22, n.5, p. 
1124-1135, 2008. 

38. HENIK, R.A.; DOLSON, M.K.; WENHOLZ, L.J. How to obtain a blood pressure 
measurement. Clinical techniques in small animal practice, Madison, 2005. v.20, 

n.3 p.144-150. 

39. HENNEMANN, C. R. A.; SILVA, C. F.; SCHOENAU, W.; KOMMERS, G. D.; 
POLYDORO, A. S.; LEITZKE, M. R. M. Atividade da gama glutamil transpeptidase 
urinária, dosagens séricas de uréia e creatinina como meios diagnósticos auxiliares 
na nefrotoxicidade induzida por aminoglicosídeo em cães. Ciência Rural, Santa 

Maria, v. 27, n. 2, p. 237-244, 1997. 
 
40. JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Aparelho urinário. In: Histologia Básica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, p.315-331, 1999. 
 
41. KAGIMOTO, K.; HAGIWARA, N.; KASANUKI, H.; HOSODA, S. Contribution of 
phosphodiesterase isozymes to the regulation of the L-type calcium current in human 
cardiac myocytes. British Journal of Pharmacology, London, v. 121, p.1549-1556, 

1997. 
 
42. KANEKO, J. J.; HARVEY, J. W.; BRUSS, M. L. Clinical Biochemistry of 
Domestic Animals. 6.ed. San Diego: Academic Press, 2008, 916p. 
 



 28 

43. KEENE, B.W; RUSH, J.E.; Terapia da Insuficiência cardíac a. In: ETTINGER, S. 
J; FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 4.ed. São Paulo: 
Manole, v. 2, 1999. p. 1218-1253. 
 
44. KERR, M.G. Exames Laboratoriais em Medicina Veterinária: Bioquímica 
Clínica e Hematologia. 2. ed. São Paulo: Roca, 2003. 436 p.  
 
45. KIRBERGER, R. M.; BERRY, W. L. Atrial septal defect in a dog: the value of 
Doppler echocardiography. Journal of the South African Veterinary Association, 

Pretoria, v. 63, p. 43-48, 1992. 
 
46. KITZEN, J.M.; WINBURY, M.M. Pimobendan. Cardiovascular Drug Reviews, 
New  York, v.6, n.4, p.265-291, 1989. 
 
47. KNIGHT, K.H. Fisiopatologia da insuficiência cardíaca e avaliação clínica da 
função cardíaca. In: ETTINGER, S. J; FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina 
Interna Veterinária. 4.ed. São Paulo: Manole, v. 2, 1999. p. 1185 – 1217. 

 
48. KÜMMERLE, A.E.; SILVA, A.G.; ZAPATA-SUDO; G.; SUDO, R.T.; SIMONE, 
C.A.; ALVES, M.; FRAGA, C.A.M.; BARREIRO, E.J. Síntese de Novos Compostos 
Cardioativos Planejados por Otimização Estrutural do Protótipo N-acilidrazônico 
LASSBio-294. XIX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Águas de 
Lindóia, 2006. 
 
49. LIMA, P.C. LIMA, L.M. SILVA,K.C.M. LÉDA,P.H.O. MIRANDA, A.L.P. FRAGA, 
C.A.M. BARREIRO, E.J. Synthesis and analgesic activity of novel N-
acylarylhydrazones and isosters, derived from natural safrole. European Journal 
Medicinal Chemistry, Paris, v.35, p.187-203, 2000. 
 
50. LOURES, V. A.; NORONHA, M.F.A.; BASTOS, R.G.; GIRARDI, J.M. Aspectos 
clínicos e epidemiológicos da insuficiência cardíaca. HU Revista, Juiz de Fora, v.35, 

n.2, p.89-96, 2009. 
 
51. LOPES, S. T. A.; FRANCISCATO, C.; TEIXEIRA, L.V.; OLIVEIRA, T. G. M.; 
GARMATZ, B. C.; VEIGA, A. P. M.; MAZZANTI, A. Determinação da creatina quinase 
em cães. Revista da FZVA, Uruguaiana, v.12, n.1, p.116-122, 2005. 
 
52. LUSK, R. H.; ETTINGER, S. J. Echocardiographic techniques in the dog and cat. 
Journal of the American Animal Hospital Association, Lakewood, v. 26, p. 473-

488, 1990. 
 
53. MA, H.; WANG, Y.; GUO, T.; HE, Z.; CHANG, X.; PU, X. Simultaneous 
determination of tetrahy- dropalmatine, protopine, and palmatine in rat plasma by lc-
esi-ms and its application to a pharmacokinetic study. Journal of Pharmaceutical 
and Biomedical Analysis, Tbilisi, v. 49, p. 440-446, 2009. 

 



 29 

54. MADY, C. Situação atual do tratamento da insuficiência cardíaca no Brasil. 
Arquivo Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, v. 89, n. 4, p.84-86, 2007.  
 
55. MASOUDI, F.A.; RATHORE, S.S.; WANG, Y.; HAVRANEK, E.P.; CURTIS, J.P.; 
FOODY, J.M.; KRUMHOLZ, H.M. National patterns of use and effectiveness of 
angiotensin-converting enzyme inhibiotors in older patients with heart failure and left 
ventricular systolic dysfunction. Journal of The American Heart Association, 

Dallas, n.110, p. 124-731, 2004. 
 
56. MESQUITA, E.T.; SOCRATES, J.; RASSI, S.; VILLACORTA, H.; MADY, C. 
Insuficiência cardíaca com função sistólica preservada. Arquivo Brasileiro de 
Cardiologia, São Paulo, v. 82, n. 5, p. 494-500, 2004. 
 
57. MEYER, D. J.; HARVEY, J. W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation 
and Diagnosis. 3. ed. Saint Louis: Saunders, 2004.  351 p. 

 
58. NELSON, R. W.; COUTO, C. C. Fundamentos de Medicina Interna de 
Pequenos Animais. 4.ed. Rio de Janeiro:Elsevier, 2010. 1360p. 
 
59. NOGUEIRA, P.R.; RASSI, S.; CORRÊA, K. S. Perfil epidemiológico, clínico e 
terapêutico da insuficiência cardíaca em hospital terciário. Arquivo Brasileiro de 
Cardiologia, São Paulo, v.95, n.3, p. 392-398, 2010. 
 
60. OHARA, V.Y.T. Abordagem ao paciente cardiopata. In: CAMACHO, A.A.; 
BELERENIAN, G.; MANUBENS, J.; MUCHA, C.J. Afecções Cardiovasculares em 
Pequenos Animais. 1.ed. São Caetano: Interbook Com.Imp. Livros Ltda, 2003. p. 
34-39. 
 
61. PENILDON, S. Farmacocinética. In_____ Farmacologia. 7.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. cap. 5, p.23-26a. 
 
62. PENILDON, S. Metabolismo das Drogas. In_____ Farmacologia. 7.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. cap. 14, p.72-7b. 
 
63. PERRY, J.M.; HIGGS, A.G. Chemotherapeutic potential of phosphodiesterase 
inhibitors. Current Opinion in Chemical Biology, Amsterdam, v.2, n.4, p.472-481, 
1998. 
 
64. RAMANATHAN, R. Mass Spectrometry in Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics. 1.ed. San Francisco: Wiley, 2008, 309p. 
 
65. RAMIREZ, E. Y.; PALANCA, I.M.; VADILLO, A.C. Tratamento da insuficiência 
cardíaca congestiva. In: CAMACHO, A.A.; BELERENIAN, G.; MANUBENS, J.; 
MUCHA, C.J. Afecções Cardiovasculares em Pequenos Animais. 1.ed. São 
Caetano: Interbook Com.Imp. Livros Ltda, 2003. p. 78-117. 
 



 30 

66. RAMIREZ, E. Y.; PALANCA, I.M.; VADILLO, A.C. Tratamento da insuficiência 
cardíaca congestiva. In: CAMACHO, A.A.; BELERENIAN, G.; MANUBENS, J.; 
MUCHA, C.J. Afecciones Cardiovasculares en Pequeños Animales, 2.ed. Buenos 

Aires: Inter-Medica,p. 83-125. 
 
67. RESOLUÇÃO 251/97 – Conselho Nacional de Saúde. BRASIL. Leis etc. 
Resolução n. 251 de 07 de agosto de 1997. Aprovar normas de pesquisa envolvendo 
seres humanos para a área temática de pesquisa com novos fármacos, 
medicamentos, vacinas e testes diagnósticos. Diário Oficial da União, Brasília, 23 

de setembro de 1997. Seção I, p. 21117. 
 
68. REINE, N. J.; LANGSTON, C. E. Urinalysis interpretation: how to squeeze out the 
maximum information from a small sample. Clinical Thechniques in Small Animal 
Practice, Philadelphia, v. 20, p. 2-10, 2010. 
 
69. ROSENTHAL S.L., FERGUSON M.J., LEFBOM B.K., et al. Association of 
pimobendan with ventricular arrhythmias in dogs with congestive heart failure, 
In: Proceedings: American College of Veterinary Internal Medicine, v. 20, n.76, p. 
731, 2006. 
 
70. ROSSI NETO, J. M. A dimensão do problema da insuficiência cardíaca do Brasil 
e do mundo. Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, São 
Paulo, v.14, n.1, p. 1-10, 2004. 
 
71. SILVA, C.L.M.; NOEL, F.; BARREIRO, E.J. Cyclic GMP-dependent vasodilatory 
properties of LASSBio 294 in rat aorta. British Journal of Pharmacology. London, 
v. 135, p. 293-298, 2002. 
 
72. SMITH, H. W. Renal physiology. In: DIBARTOLA, S. P. Fluid Therapy in Small 
Animal Practice. 2. ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 2000, p.26-41. 
 
73. SPINOSA, H. S.; GORNIAK, S.L.; BERNARDI, M.M. Farmacologia Aplicada a 
Medicina Veterinária. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, p.897, 2006. 

 
74. SUDO, R.T.; ZAPATA-SUDO, G.; BARREIRO, E.J. The new compound, LASSBio 
294, increases the contractility of intact and saponin-skinned cardiac muscle from 
Wistar rats. British Journal of Pharmacology, London, v. 134, p. 603-613, 2001. 

 
75. THOMASON, J.D.; FALLAW, T.K.; CALVERT, C. Pimobendan treatment in dogs 
with congestive heart failure. Veterinary Medicine, Atlanta, v. 102, p.736 , 2007. 
 

76. TILLEY, L.P.; SMITH, F.W.K.; OYAMA, M.A.; SLEEPER, M.M. Manual of Canine 
and Feline Cardiology. 4. ed. Philadelphia: Lea & Febiger, p.464, 2007 

 



 31 

77. TRACY, T.S. Absorção e Distribuição dos Medicamentos. In: CRAIG, C.R.; 
STITZEL, R.E. Farmacologia Moderna com Aplicações Clínicas. 6.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. cap.3, p.18-30. 
 

78. VADEN, S. L. Management of chronic kidney disease. In: Western veterinary 
conference, 79., 2007, Las Vegas. Anais eletrônicos…[online]. Las Vegas: WVC, 
2007. v. 275. Disponível em: 
http://www.avma.org/onlnews/javma/apr07/070415m.asp. Acesso em: 14 mai. 2011. 
 
79. WAKISAKA, C.; KITAMURA, N.; OHTA, T.; KAI, T.; NAKASATO, Y.; ITO, S. 
Effects of pimobendan, a new cardiotonic agent, on contractile responses in single 
skeletal muscle fibres of the frog. Fundamental & Clinical Pharmacology, Sapporo, 
v. 14, n. 4, p. 379-385, 2000. 
 
80. WERMUTH, C. G. The practice of medicinal chemistry, 3ed. London: 

Academic Press, 2003, 923p. 
 
81. YU, L.; BURDMANN, E.; SEGURO, A. C.; HELOU, C. M. B.; ZATZ, R. 
Insuficiência renal aguda. In: ZATZ R. Fisiopatologia renal. São Paulo: Atheneu; 

2000. p. 261-282. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avma.org/onlnews/javma/apr07/070415m.asp


 32 

CAPÍTULO 2 – ESTUDO FARMACOCINÉTICO EM CÃES DA RAÇA BEAGLE 

APÓS ADMINISTRAÇÃO VIA ORAL DO PROTÓTIPO DE FÁRMACO 

CARDIOATIVO LASSBIO-294 

 

PHARMACOKINETIC STUDY IN BEAGLE DOGS AFTER ORAL 

ADMINISTRATION OF CARDIOACTIVE PROTOTYPE LASSBIO-294 

 

RESUMO 

 

A insuficiência cardíaca é uma complicação grave, geralmente progressiva e 
irreversível, que pode comprometer a maioria dos pacientes cardiopatas. O 
tratamento inclui o uso de fármacos como glicosídeos cardíacos, combinados com 
diuréticos e ou inibidores ECA, mas infelizmente o uso dos glicosídeos cardiotônicos 
tem sido restrito em função de seus efeitos pró-arritmogênicos e do reduzido índice 
terapêutico. Diante disto, foi desenvolvido um novo protótipo de fármaco LASSBio-
294 capaz de promover efeitos vasodilatadores e inotrópicos positivos, in vitro. Neste 
contexto, esse estudo propôs determinar a farmacocinética e estudar os metabólitos 
no plasma após administração via oral do LASSBio-294 a cinco cães Beagles 
hígidos, bem como monitorar a função renal e a atividade das enzimas hepáticas. 
Para isso, foram administradas doses únicas de 2mg/kg, 5mg/kg e 10mg/kg e doses 
diárias de 2mg/kg durante 30dias. Foi realizada monitoração dos animais, por meio 
de análises hematológicas, bioquímicas e urinárias, estudo farmacocinético e estudo 
dos metabólitos gerados, por meio de técnicas de cromatografia e espectrometria de 
massas. Concluiu-se que o LASSBio-294, nas doses experimentadas, não causa 
efeitos adversos agudos, não altera a função renal e nem a atividade das enzimas 
hepáticas, alcaliniza temporariamente a urina durante o uso contínuo, produz dois 
metabólitos, um hidroxilado e um sulfóxido e, no estudo farmacocinético, mostra ser 
rapidamente absorvido, atinge concentração plasmática máxima em uma hora e é 
eliminado. Sugere-se estudos futuros, considerando a possibilidade de seus 
metabólitos serem ativos. 
 
 
Palavras-chave: cromatografia, espectrometria, metabólitos, vasodilatadores 
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ABSTRACT 
 
 

Heart failure is a serious complication, usually progressive and irreversible, that can 
damage most of the cardiac patients. The treatment includes medicines such as 
cardiac glycosides, combined with diuretics and ACE inhibitors, but, unfortunately, the 
use of cardiotonic glycosides has been limited due to the pro-arrhythmogenic effects 
and the reduced therapeutic indices. Thus, a medicine prototype has been developed 
(LASSBio-294), it is able to cause vasodilatation effects and positively inotropic 
combinations, in vitro. Within this context, this study proposed to determine the 
metabolites produced after the oral administration of the LASSBio-294 to five healthy 
Beagle dogs, as well as to study the liver and kidney changes. Therefore, punctual 
dosages of 2, 5 and 10mg/kg and dosages of 2mg/kg during 30 days were 
administered and the dogs were monitored by hematological, biochemical and urinary 
analysis, for pharmacokinetic study and determination of the metabolite produced, by 
the chromatography and mass spectrometry techniques. Based on this study, we can 
conclude that LASSBio-294, under experimental dosages, did not cause acute side 
effects, did not change liver enzymes and kidney functions, temporarily made the 
urine alkaline during continuous use, produced three metabolites, one dealkylation to 
benzodioxole form, one hydroxylated and one sulfoxide; and showed, at the 
pharmacokinetic study, that it is quickly absorbed, reaches maximum plasma 
concentration within one hour and is disposed. Future studies are recommended, 
considering the possibility of its metabolites being active. 
 
 
Key words: chromatography, spectrometry, metabolites, vasodilators 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Estima-se que 2 milhões de brasileiros sofram de insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC), sendo diagnosticados 240 mil novos casos por ano (ROSSI NETO, 

2004). Da mesma forma, a prevalência das cardiopatias nos pequenos animais está 

crescendo (TILLEY et al., 2007).  

 A terapia geralmente empregada para o tratamento dos sinais de (ICC) 

inclui o uso de fármacos com efeitos inotrópicos positivos como glicosídeos 

cardíacos, combinados com diuréticos e ou fármacos inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (iECA). Infelizmente, o uso dos glicosídeos cardiotônicos 

tem sido restrito, em função de seus efeitos pró-arritmogênicos e do reduzido índice 
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terapêutico que possuem (BARREIRO, 2002). Diante disto, vários pesquisadores 

vêm estudando compostos com o intuito de produzir novos fármacos que possam 

auxiliar no tratamento das doenças cardíacas.  

 Recentemente foi desenvolvido um novo protótipo de fármaco LASSBio-294 

capaz de promover efeitos vasodilatadores e inotrópicos positivos combinados, 

elaborado a partir de um composto extraído do óleo de sassafrás, encontrado em 

plantas brasileiras como a canela-branca (Ocotea pretiosa) (SUDO et al., 2001) 

(Figura 1). 

 

FIGURA 1 - Estruturas moleculares a e b que deram origem 
ao protótipo LASSBio-294. 

 

 Estudos tem demonstrado que sua ação pode estar relacionada com a 

inibição de fosfodiesterases (PDE’s) (PERRY & HIGGS, 1998). O envolvimento do 

cálcio (Ca+2) miofibrilar e da isoforma cardíaca da fosfodiesterase três (PDE3), que 

apresenta a mesma afinidade para ambos os nucleotídeos, monofosfato cíclico de 

adenosina (cAMP) e guanosina (cGMP), tem antecipado a possibilidade de 

tratamento da ICC com inibidores desta isoforma (KAGIMOTO et al., 1997). Com 

bioensaios, os resultados farmacológicos obtidos indicaram que LASSBio-294 foi 

capaz de induzir intenso relaxamento, concentração-dependente, em anéis isolados 

e intactos de aorta de ratos, e estes resultados sugeriram, fortemente, que o 

mecanismo de ação, podem estar relacionados com a inibição de PDEs (BARREIRO 

et al., 2002; SILVA et al., 2002). 
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 Outra possibilidade para o mecanismo de ação foi recentemente proposta 

por COSTA et al. (2010), que descreveram o LASSBio-294 como capaz de aumentar 

a absorção de Ca+2 para o retículo sarcoplasmático pelo aumento da expressão de 

SERCA, uma proteína que induz a absorção de Ca+2 a partir do citosol para o lúmen 

do retículo sarcoplasmático, assim ativando o relaxamento celular. Esta hipótese 

também mostra que a ação do composto para aumentar a contratilidade cardíaca é 

elevando a absorção de cálcio por cardiomiócitos normais. 

 O efeito inotrópico positivo também foi comprovado a partir de estimulação 

elétrica de tecido cardíaco de ratos, tratados com diferentes doses de LASSBio-294  

e monitorados antes e após o tratamento. Observou-se um significativo incremento 

na contração desses tecidos após a perfusão com o composto sem causar 

alterações de condução e nem arritmias (SUDO et al., 2001). 

 Face ao atraente perfil farmacológico identificado para este autêntico 

protótipo cardioativo, realizou-se uma investigação preliminar de seu perfil 

toxicológico em ratos, na qual não foram observados: efeito letal, diminuição da 

mobilidade, letargia, alteração no peso e nem alterações nas contagens de células 

sanguíneas, hematócrito, glicemia, dosagem sérica de alanina aminotransferase, 

aspartato aminotransferase, uréia e creatinina, efeitos neurotóxicos em culturas de 

neurônios hipocampais de ratos e também alteração histologica em órgãos vitais, 

como fígado, pulmão, coração e sistema nervoso central (BARREIRO, 2002). 

 Neste contexto, o desenvolvimento de um novo protótipo de fármaco na 

fase pré-clínica envolve a investigação do seu perfil de biotransformação e 

comportamento farmacocinético (NNANE & TAO, 2005). Estudos de absorção, 

distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade de fármacos (ADMET), bem como o 

estudo do metabolismo de fármacos e farmacocinéticas (DMPK) são amplamente 

utilizados na descoberta e desenvolvimento de protótipos de fármacos para convertê-

los em medicamentos seguros e eficazes para o uso terapêutico (PEARSON et al., 

2008; MA et al., 2009; WEI et al., 2010). 

 Um dos passos na pesquisa de novos fármacos também consiste na 

realização de testes toxicológicos em pelo menos três espécies animais distintas, 

sendo uma de mamíferos não roedores, além de estudos acerca da farmacocinética 
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de compostos em questão (RESOLUÇÃO 251/97 - Conselho Nacional de Saúde), 

sendo essencial a monitoração do estado de saúde dos animais que são submetidos 

ao estudo. 

 Considerando os principais órgãos envolvidos no metabolismo de 

fármacos, o fígado e os rins são essenciais (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999; 

SMITH, 2000; YU et al., 2000; MEYER et al., 2003). O fígado é um dos órgãos mais 

afetados por lesões provocadas por fármacos, devido a sua importante participação 

em reações de metabolismo, na biotransformação de substâncias químicas no 

organismo. As lesões hepáticas associadas ao uso de medicamentos abrangem 

desde alterações bioquímicas e estruturais adaptativas até lesão morfológica com 

danos muitas vezes irreversíveis do metabolismo ou da estrutura celular (MEYER et 

al., 2003; CENTER, 1999; KANEKO et al., 2008). 

 Os rins desempenham diversas funções, dentre as quais podem-se 

ressaltar a filtração e a excreção de produtos de degradação do metabolismo, 

principalmente uréia, creatinina e substâncias exógenas, sendo importante a 

monitoração da sua função durante a administração de medicamentos (GUYTON & 

HALL, 2002; BETO & BANSAL, 2004; REINE & LANGSTON, 2010). 

 No processo de descoberta de novos fármacos os principais estudos se 

voltam para questões do metabolismo, para isso têm se utilizado métodos como de 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa (LC-MS), que são rápidos 

e precisos (RAMANATHAN, 2008; MA et al., 2009). Estas técnicas simplificam e 

aceleram todo o processo, eliminando precocemente candidatos nocivos e 

melhorando a segurança de novos fármacos (RAMANATHAN, 2008). 

 Os objetivos deste estudo foram determinar a farmacocinética e estudar 

os metabólitos no plasma após administração via oral do LASSBio-294 para cães 

Beagles hígidos, bem como monitorar a função renal e a atividade das enzimas 

hepáticas. 
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1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

1.1  Local  e animais de experimentação 

 

 Toda a metodologia empregada obedeceu aos preceitos da Sociedade 

Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório e foi previamente analisada e 

aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás (Protocolo 074/10) 

(Anexo 1). 

 Para a realização do estudo experimental foram utilizados os canis do 

galpão de experimentação e o Laboratório de Patologia Clínica Multiusuário do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG) e o Laboratório de Bioconversão 

da Faculdade de Farmácia (UFG).   

 O experimento foi realizado com cinco cães, adultos (4 – 8 anos), fêmeas, 

com peso entre 7kg e 15kg, da raça Beagle, clinicamente saudáveis. Ao longo do 

experimento os animais permaneceram em baias individuais e receberam ração 

normocalórica com fornecimento de água à vontade.  

 

 

1.2  Administração do LASSBio-294 

 

 O LASSBio-294 (pureza > 99,2%), foi sintetizado pelo LASSBio 

(Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas, Rio de Janeiro – 

Brasil) e as cápsulas foram manipuladas pela Farmácia Escola da Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de Goiás utilizando a dose em mg/kg de 

LASSBio-294, estearato de magnésio e celulose microcristalina, de acordo com o 

recomendado pela patente do LASSBio-294, para formulações para via oral 

(BARREIRO et al., 1999). 
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 Foram realizados dois estudos: estudo 1, no qual os cães receberam, por 

via oral, doses únicas de LASSBio-294 em diferentes doses (2mg/kg, 5mg/kg e 

10mg/kg) e intervalo de sete dias entre cada dose. As cápsulas com o composto 

eram administradas entre 7 e 8 horas da manhã. Os animais foram submetidos à 

colheita de sangue para estudo farmacocinético nos seguintes tempos: antes da 

administração (T0) e após administração do LASSBio-294: T0,5h; T1h; T1,5h; T2h; 

T3h; T4h; T6h; T8h; T12h e T24h.  Para avaliação da função renal e a dosagem das 

atividade das enzimas hepáticas, foram coletados sangue e urina antes (T0) e após 

24 horas (T24h) da administração do LASSBio-294. 

 O estudo 2: constiu na administração por via oral da dose de 2mg/kg 

durante 30 dias (uso contínuo). As cápsulas com o composto foram administradas 

entre 7 e 8 horas da manhã. As colheitas de sangue para dosagem plasmática do 

LASSbio-294 e avaliações bioquímicas, bem como as coletas de urina, foram 

realizadas no T0, semanalmente durante quatro semanas e uma semana após a 

administração da última dose. 

 

 

1.3 Estudo do LASSBio-294 e seus metabólitos 

  

 Para estudo do LASSBio-294 e de seus metabólitos no plasma dos cães 

empregou-se a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Para isso, 

desenvolveu-se um método para realizar as análises em um estudo inicial com doses 

de 1 mg/kg e 2 mg/kg. Foi utilizado o equipamento Varian 920 LC, com bomba 

binária, no modo isocrático e detector de ultravioleta (UVvis). A fase móvel ideal foi 

Acetonitrila:Água (55:45) e uma coluna cromatográfica RP-18 de fase reversa. Injetor 

manual e fluxo de 1ml/minuto, apresentando uma corrida analítica de 10min para 

cada amostra injetada. 

 As amostras de plasma foram descongeladas e submetidas a uma 

extração do tipo de líquido-líquido. Para isso, utilizou-se 250μL da amostra de 

plasma, adicionou-se 1000 μL da solução de extração (acetonitrila: 30%, acetato de 

etila: 30%, clorofórmio: 40%), agitou-se em Vortex por 60 segundos, depois 
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centrifugou-se por 10 minutos à 140 x 100 rpm. O sobrenadante foi transferido para 

um outro recipiente e submetido à  secagem sob fluxo de nitrogênio por 20 minutos. 

A amostra foi ressuspendida utilizando 100 μL da fase móvel, agitada por 10 

segundos  e injetada no equipamento. Durante a análise, confeccionou-se uma curva 

de calibração com concentrações de 0,05 - 100 μg/mL para o protótipo de fármaco 

LASSBio-294 (CARNEIRO et al.,  2010). 

 Paralelo ao estudo com os cães, foi realizado in vitro ensaios de modelos 

de metabolismo para o LASSBio-294, utilizando microorganismos como fungos com 

capacidade de reproduzir os metabólitos que possivelmente os cães produziriam 

(CARNEIRO et al,. 2010) 

BRAGA et al. (2011) também validou um método para caracterizar os 

metabólitos após dose oral de LASSBio-294 em cães, utilizando a infusão das 

amostras em eletrospray de alta resolução de espectrometria de massas (ESI-

MS/MS) e análise por ressonância magnética nuclear (RMN). 

 

 

1.4 Método para estudo farmacocinético 

 

 Um método sensível, específico e preciso foi descrito pela primeira vez 

para a quantificação do protótipo de fármaco cardioativo LASSBio-294 no plasma de 

cão por LC-MS/MS no modo de ionização por electrospray positivo usando MRM e 

totalmente validado de acordo com critérios geralmente aceitos. O método exibiu 

excelente desempenho em termos de seletividade elevada, baixo limite inferior de 

quantificação (LIQ) (1.25ng/mL), faixa linear de largura (1,25-800 ng/mL), pequeno 

consumo de solvente orgânico (720uL) e pequeno volume de plasma (200uL) 

(BRAGA et al., 2011). 

 O método também foi utilizado para um estudo farmacocinético piloto 

utilizando seis cães Beagles hígidos, no qual os cães receberam por via oral, dose 

única de 10mg/kg de LASSBio-294 (BRAGA et al., 2011).  
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1.4.1 Estudo farmacocinético 

 

 Os cães receberam, por via oral, doses únicas de LASSBio-294 (2mg/kg, 

5mg/kg e 10mg/kg) e intervalo de sete dias entre cada dose. O plasma de 1,0 mL de 

sangue com EDTA, após centrifugado a 5000rpm a 4°C durante 10min, foi separado 

e armazenado a -80°C, até à análise. A quantificação de LASSBio 294 no plasma 

foram determinadas pelo método LC-MS/MS desenvolvido no estudo de BRAGA et 

al. ( 2011).  

 Os perfis de concentrações plasmáticas versus tempo foram adquiridos 

para cada animal. A concentração plasmática máxima (Cmax) e o tempo para Cmax 

(Tmax) foram obtidos diretamente a partir dos dados. Os outros principais parâmetros 

farmacocinéticos foram calculados utilizando o método não compartimental. A 

constante da taxa de eliminação (λ) foi estimada a partir do declive da regressão dos 

quadrados mínimos da porção terminal da curva de concentração plasmática-tempo. 

A eliminação aparente da meia-vida (t1/2) foi calculada como In 2/λ. A área sob a 

curva concentração plasmática-tempo do tempo zero (pré-dose) para a última 

concentração mensurável (AUC0-24) foi calculada utilizando a regra trapezoidal linear. 

A AUC de 0 a infinito (ASC0-∞) foi calculada como a ASC0-∞ = ASC0-t + Ct / λ. Ct é a 

última concentração plasmática avaliada que seja maior do que o limite inferior de 

quantificação. O tempo médio de retenção (TRM) foi obtido dividindo a área do 

primeiro tempo-momento da curva (AUMC0-∞) pela área da curva (AUC0-∞). Vz/F foi o 

volume aparente de distribuição. Cl/F foi a taxa de depuração. Cfinal foi a última 

concentração medida no plasma. A análise dos dados dos parâmetros 

farmacocinéticos foi realizada por meio do software Projeto R de computação 

estatística (versão R-2.11.1) usando o pacote "PK" e o add-in para excel PKSolver 

(versão 2.0) (JAKI & Wolfsegger, 2010; R, 2010; ZHANG et al,. 2010). Os parâmetros 

farmacocinéticos foram calculados por meio do método não compartimental 
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 1.5 Avaliação laboratorial para lesão hepática e função renal 

 

 Foram colhidos 3,0 mL de sangue por venopunção jugular em tubo com 

etilenodiaminotetracetato (EDTA), para realização do hemograma (2,0mL) e estudo 

farmacocinético (1,0mL). 

 Para as provas de bioquímica sérica (avaliação da função hepática e 

renal) foi colhido 5,0mL de sangue por venopunção jugular em tubo sem 

anticoagulante, que foi centrifugado após retração do coágulo. Em seguida, o soro foi 

dividido em alíquotas, armazenadas em microtubos de polipropileno de 1,5mL 

(Eppendorf®, Alemanha) e submetidas ao congelamento (-20ºC) até o momento da 

realização das análises. 

 Amostras de 10mL de urina foram obtidas por cistocentese para urinálise, 

que foi realizada na urina recém-colhida. Em seguida a urina foi centrifugada em tubo 

cônico a 500g por cinco minutos. Inicialmente realizaram-se os exames físicos e 

químicos da urina com refratômetro portátil e fita reagente, respectivamente. Após a 

centrifugação da amostra, o sedimento urinário foi examinado após sua 

ressuspensão em uma gota do sobrenadante, disposto entre lâmina e lamínula e 

observado em microscopia óptica com objetiva de 40 vezes. A densidade urinária foi 

determinada em refratômetro, antes do congelamento. 

 Para os testes bioquímicos na urina, as amostras foram centrifugadas, 

subdivididas em microtubos de polipropileno de 1,5mL (Eppendorf®, Alemanha) e 

congeladas (-20ºC) até o momento da realização dos exames, exceto a alíquota 

destinada à determinação da atividade urinária de GGT. 

 Para cada metabólito analisado, exceto sódio e potássio, foram utilizados 

reagentes comerciais padronizados (Labtest® - Labtest Diagnóstica S.A., Lagoa 

Santa-MG), com metodologias cinéticas, enzimáticas ou colorimétricas, em 

temperatura de 37ºC, sendo a leitura realizada em espectrofotômetro semi-

automático (Analisador Bioquímico Bio-Plus®, Produtos para Laboratórios Ltda, 

Barueri-SP). O sódio e o potássio foram determinados por meio de fotometria de 

chama (Fotômetro de Chama FC-180 CELM®, Cia Equipadora de Laboratórios 

Modernos, Barueri-SP), utilizando-se um padrão de calibração específico. 
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 A quantidade de uréia foi determinada por meio de método enzimático 

colorimétrico, por reação com a urease e a leitura feita utilizando-se um comprimento 

de onda de 610nm. A creatinina sérica e urinária foi determinada por método 

colorimétrico, por reação com o picrato alcalino, sendo realizada a leitura em um 

comprimento de onda de 510 nm. Para a mensuração da creatinina urinária utilizou-

se diluição da urina nas proporções de 1:25 sendo os resultados da leitura 

multiplicados por 25, seguindo orientação do fabricante (Labtest® - Labtest 

Diagnóstica S.A., Lagoa Santa-MG). 

 A determinação da concentração de proteína urinária foi realizada 

utilizando-se método colorimétrico, por reação com o vermelho de pirogalol, a uma 

absorbância de 610nm conforme definido pelo fabricante (Labtest® - Labtest 

Diagnóstica S.A., Lagoa Santa-MG). 

 Os níveis séricos de sódio e potássio foram determinados após a 

calibração do fotômetro com água destilada (ajustada em zero) e com o padrão 

ajustado em 140 mmol/L para o sódio e 5 mmol/L para o potássio. As amostras e o 

padrão foram diluídos em solução de água destilada numa proporção de 1:100. Os 

valores urinários de sódio e potássio foram determinados da mesma forma. As 

amostras de urina foram anteriormente diluídas em água destilada nas proporções 

de 1:11 e posteriormente em 1:100, sendo os resultados da leitura multiplicados por 

11. 

 A determinação da GGT urinária foi realizada logo após a colheita e o 

resultado calculado segundo DeSCHEPPER et al. (1989), que utilizaram a densidade 

urinária de 1.025 como fator de correção para o fluxo urinário de uma única amostra 

colhida de cada animal, por meio da seguinte fórmula: 

X= Y x 25 

Z 

onde: X é a atividade de GGT urinária calculada; Y é a atividade da GGT urinária da 

amostra e Z corresponde aos últimos dois dígitos da densidade urinária da amostra. 

 Os níveis de fósforo sérico foram obtidos por meio de método 

colorimétrico, por reação com o molibdênio, utilizando-se um comprimento de onda 

de 640 nm. 
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 Para avaliar os níveis de proteína na urina foi utiliza a relação 

proteína/creatinina urinária (PU/CU), sendo importante marcador precoce de lesão 

glomerular (JAIN, 1993). Os valores obtidos nas mensurações de proteína e 

creatinina na urina foram aplicados na seguinte fórmula: 

                               PU/CU = Proteína total (mg/dL) 

                   Creatinina (mg/dL) 

 

A excreção fracional (EF) de cada eletrólito (sódio e potássio) foi calculada 

para a avaliação da função tubular renal, a partir dos resultados obtidos na 

bioquímica sérica e urinária. A EF, fração de depuração urinária dos eletrólitos em 

relação à creatinina, foi calculada a partir da fórmula proposta por FLEMING et al. 

(1991), representada a seguir. 

            Excreção fracional (%) = E urinário/ E sérico x Cr sérica/Cr urinária x 100 

                       Onde: Cr: creatinina; E: eletrólito 

  

 A análise da urina compreendeu exame físico, químico e microscópico. O 

exame físico avaliou volume, cor, aspecto e densidade. O exame químico consistiu 

na avaliação do pH, de proteína, glicose, cetonas, bilirrubina, hemácias, 

hemoglobina, urobilinogênio, nitrito e leucócitos empregando tiras reagentes 

(Biocolor, Bioeasy Diagnóstica Ltda, Belo Horizonte-MG). O exame microscópico 

avaliou o sedimento quanto aos componentes: hemácias, leucócitos, cilíndros, 

bactérias, leveduras, parasitos, cristais, filamentos de muco e artefatos (JAIN, 1993). 

 Para realizar a interpretação estatística da sedimentoscopia, criou-se um 

índice representativo da gravidade da lesão renal observada no exame de urina de 

rotina. Foram utilizados valores atribuídos a cada componente do exame como está 

explicitado no Quadro 1. O valor final dado a cada cão foi o somatório de pontos de 

cada item avaliado (MENEZES et al., 2010). 
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QUADRO 1 - Escore de gravidade da lesão renal (EGLR) observada no exame de 
urina de rotina (MENEZES et al., 2010). 

Urinálise Escore 

Proteína + 1 ponto para cada + 

Cilindros 

Hialinos + 1 ponto para cada + 

Granulosos finos + 2 pontos para cada + 

Granulosos grossos + 3 pontos para cada + 

Epitelial + 4 pontos para cada + 

Hematínico + 4 pontos para cada + 

Leucocítico + 4 pontos para cada + 

Céreos + 4 pontos para cada + 

Células 
Pélvica + 1 ponto para cada + 

Descamativa + 1 ponto para cada + 

Renal + 2 pontos para cada + 

Leucócitos e hemácias 

1-5 1 ponto 

6-10 2 pontos 

11-20 3 pontos 

Acima de 20 4 pontos 

 

 As dosagens das atividades séricas das enzimas alanina 

aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (ALP), aspartato aminotransferase (AST), 

e creatina cinase (CK) para avaliação da função hepática, foram utilizados reagentes 

comerciais padronizados (Labtest - Labtest Diagnóstica S. A., Lagoa Santa - MG), 

com metodologias cinéticas, enzimáticas ou colorimétricas, em temperatura de 37ºC, 

sendo a leitura realizada em espectrofotômetro semi-automático (Analisador 

Bioquímico Bio-Plus, Produtos para Laboratórios Ltda, Barueri - SP). 

 

 

RESULTADOS  

 

 

2.1 Estudo do LASSBio-294 e seus metabólitos  

 

 Após os estudos do LASSBio-294, tanto nos modelos in vitro produzido 

pelos fungos (B. bassiana ATCC 7159) como no plasma de cães identificou-se dois 

metabólitos: um sulfóxido (A) e um hidroxilado (B) (CARNEIRO et al,. 2010; BRAGA 

et al., 2011) (Figura 2).  
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FIGURA 2 - Estrutura química do LASSBio-294 e seus 
metabólitos propostos após administração oral de 
LASSBio-294 em cães Beagle. A) sulfóxido; B) 
hidroxilado. 

 

 

 

2.2 Estudo farmacocinético 

 

 Após a administração via oral das doses de 2mg/kg, 5mg/kg e 10mg/kg de 

LASSBio-294 para cães beagle sadios e colheita do sangue nos tempos pré-

determinados foi possível realizar o estudo farmacocinético utilizando a metodologia 

desenvolvida por BRAGA et al. ( 2011). 

 As análises se iniciaram com o descongelamento e extração das amostras 

conforme descrito por BRAGA et al. ( 2011). As amostras extraídas e contaminadas 

com padrão interno foram analisadas e os valores médios das concentrações 

plasmáticas de LASSBio-294 em relação ao tempo estão apresentadas na Tabela 1. 
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TABELA 1 - Valores da concentração plasmática de LASSBio-294 e a resposta da 
área do acetaminofeno (PI) após administração oral das doses de 2 
mg/kg, 5mg/kg e 10mg/kg (média ± DP, n = 5). UFG – Goiânia, GO, 
2012.  

Tempo de 

Colheita 

(h) 

2mg/kg 5mg/kg 10mg/kg 

Média ± DP 

(ng/mL) 

Área (PI) 

(média) 

média ± DP 

(ng/mL) 

Área (PI) 

(média) 

Média ± DP 

(ng/mL) 

Área (PI) 

(média) 

0,0 0,0 873404,32 0,0 872342,42 0,0 872612,84 

0,5 694,32 ± 7,45 872623,91 1345,22 ± 12,34 872645,71 2704,56 ± 16,71 872609,44 

1,0 1639,45±20,93 872662,14 3721,23 ± 21,31 872687,23 6895,45 ± 46,23 872634,39 

1,5 845,33 ± 14,85 872641,22 2232,67 ± 16,45 872614,19 4954,34 ± 21,45 872653,85 

2,0 576,89 ± 9,26 872645,47 1422,78 ± 8,33 872613,44 3645,67 ± 14,79 872629,21 

3,0 398,78 ± 8,47 872637,65 975,56 ± 11,34 872668,81 2856,98 ± 19,21 872633,15 

4,0 249,34 ± 7,43 872651,27 723,45 ± 14,67 872653,17 1901,87 ± 11,45 872652,72 

6,0 251,56 ± 9,91 872701,04 512,33 ± 7,99 872654,91 1345,56 ± 13,92 872627,34 

8,0 194,24 ± 4,62 872659,71 370,48 ± 5,81 872643,34 905,81 ± 10,33 872612,91 

12,0 107,28 ± 1,97 872652,81 120,78 ± 1,74 872616,31 634,18 ± 2,03 872612,53 

24,0 40,4 ± 2,72 872642,23 93,89 ± 2,49 872641,76 139,56 ± 3,65 872614,97 

 

 Os parâmetros farmacocinéticos foram calculados de acordo com a 

metodologia descrita no materal e métodos e estão apresentados na tabela 2.  

 

TABELA 2 - Parâmetros farmacocinéticos após administração via oral das doses de 
2mg/kg, 5mg/kg e 10mg/kg do LASSBio-294 em cães Beagle hígidos 
(média ± DP, n = 5). UFG – Goiânia, GO, 2012.  

Parâmetros 
2mg/kg 5mg/kg 10mg/kg 

média ± DP média ± DP média ± DP 

AUC(0-24) (ngh/mL) 10155,98 ± 34,56 10908,21 ± 21,73 27902,49 ± 65.66 

AUC(0-∞) (ngh/mL) 1091,52 ± 46,12 11675,56 ± 34,56 29041,02 ± 75.12 

MRT (h) 7,12 ± 0,32 6,71 ± 0,27 6,51 ± 0.45 

T1/2 (h) 5,70 ± 0,35 5,66 ± 0,41 5,65 ± 0.56 

Tmax (h) 1,00 ± 0.10 1,00 ± 0.12 1,00 ± 0.09 

Cmax (ng/mL) 1639,45 ± 42,45 3721,23 ± 38.12 6895,45 ± 35.12 

Cl/F(mg/kg)/(ng/mL)/ h 0,35 ± 0,02 0,42 ± 0,03 0,34 ± 0.01 

Vz/F (mg/kg) / (ng/mL) 3,69 ± 0,07 3,49 ± 0,05 2,80 ± 0.04 

AUC: área sob a curva de concentração plasmástica; MRT: tempo médio de retenção; T1/2:eliminação 
aparente de meia vida; Tmax: tempo de concentração plasmática máxima; Cmax: concentração 
plasmática máxima; Cl/F: taxa de depuração; Vz/F: volume aparente de distribuição. 
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 O perfil da curva de concertação plasmática do LASSBio-294 foi avaliada 

após administração oral das três doses em cães Beagle saudáveis (Figura 3).  

 

 

FIGURA 3 - Perfil das concentrações plasmáticas após administração via oral das 
doses de 2mg/kg, 5mg/kg e 10mg/kg do LASSBio-294 em cães Beagle 
hígidos (média ± DP, n = 5). 

 
 
 
 O biomonitoramento da administração do LASSBio-294 na dose de 

2mg/kg/30dias (estudo 2) também foi realizado com uma dose diária. Nesse período 

as concentrações plasmáticas foram monitoradas em sete tempos de colheita 

distintos. Foi possível observar um aumento gradual na concentração plasmática do 

LASSBio-294 durante o uso contínuo de administração do composto (Tabela 3). 
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TABELA 3 - Acompanhamento da concentração plasmática do uso contínuo por 30 
dias da dose de 2mg/kg e monitoramento do 7° dia após 
o encerramento. UFG – Goiânia, GO, 2012.  

Tempo de Coleta (dias) Mensuração (ng/mL) Área (PI) 

Antes da administração 0,0 872616,97 

5° 241,24 872612,39 

12° 423,10 872619,85 

19° 626,52 872602,47 

26° 792,33 872622,12 

30° 987,98 872608,34 

7° após encerramento 0,0 872614,97 

 

 

 

2.3 Avaliação laboratorial para lesão hepática e função renal 

 

 Durante a realização do experimento nenhum animal apresentou 

alterações clínicas que sugerissem efeitos de toxicidade agudos relacionados à 

administração do LASSBio-294 e, após a realização dos parâmetros bioquímicos 

séricos e urinários, bem como da urinálise, que avaliam a função renal e atividade 

das enzimas hepática dos animais, também não foram observadas diferenças 

estatísticas entre os tempos avaliados (antes da administração do LASSBio-294 e 

após 24horas de administração), nem entre os grupos (2mg/kg, 5mg/kg e 10mg/kg) e 

nem durante o uso contínuo (2mg/kg/30dias) do protótipo de fármaco (Anexos 2, 3, 

4, 5). Mas, durante a fase de uso contínuo (estudo 2), observou-se que o pH urinário, 

a partir da primeira semana de avaliação, apesar de não apresentar valores 

significativos, apresentou uma tendência a aumentar (Figura 4).  
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FIGURA 4 - Médias ± desvios padrão de avaliações 
semanais do pH urinário de cães da raça 
Beagle após administração da dose de 
2mg/kg do LASSBio-294, durante 30 dias 
(uso contínuo). 

  

 

DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Estudo do LASSBio-294 e seus metabólitos 

 

 O estudo dos metabólitos no plasma de cães, após administração por via 

oral do LASSBio-294, confirmou os mesmos metabólitos já identificados nos estudos 

in vitro com fungos. A vantagem é que os fungos conseguem produzir os metabólitos 

em grande quantidade, permitindo quantificações e melhor estudos desses 

metabólitos (CARNEIRO et al.,  2010). 

BRAGA et al. (2011) também caracterizaram os metabólitos após dose 

oral de LASSBio-294 em cães e suas estruturas foram confirmadas por infusão das 
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amostras em eletrospray de alta resolução de espectrometria de massas (ESI-

MS/MS) e análise por ressonância magnética nuclear (RMN). 

 

 

3.2 Estudo farmacocinético 

 

 Após os cálculos dos parâmetros farmacocinéticos, os resultados 

mostraram que o LASSBio-294 é rapidamente absorvido e eliminado, pois os tempos 

de concentração plasmática máxima são de uma hora e, ao observar a curva de 

concentração plasmática após administração oral das três doses, pode-se observar 

que o pico é gerado e não se mantém, decaindo rapidamente, indicando que o 

protótipo é eliminado de forma célere, não mantendo uma concentração plasmática 

por longo tempo. 

 Em estudo de farmacocinética e farmacodinâmica do pimobendan e seus 

metabólitos em cães Beagles, observou-se que após injeções intravenosas do 

fármaco, este também foi eliminado rapidamente, após 1 hora, de acordo com  a 

curva de concentração-tempo e, em 3 horas, já não foi mais detectado. Em 

contrapartida, 30 minutos após a aplicação, o seu metabólito ativo já está presente 

em altas concentrações no plasma (SCHNEIDER et al,. 1997). 

 Ao confrontar os resultados do estudo farmacocinético com os resultados 

clínicos encontrados, e considerando os estudos realizados com fármacos de ação 

semelhante, como o pimobendan, sugere-se a realização de outros estudos para 

avaliar a farmacodinâmica do principal metabólito gerado, pois acredita-se que este 

possa ser ativo. 

Além disso, acredita-se que a administração de mais doses em 24horas, 

modificações na formulação das cápsulas, ou até mesmo alterações na estrutura do 

composto, poderiam proporcionar maior duração da concentração plasmática e 

consequente obtenção de um efeito terapêutico mais evidente nos estudos in vivo. 

 O biomonitoramento da administração do LASSBio-294 na dose de 

2mg/kg/30dias (estudo 2), demonstrou efeito cumulativo do composto no plasma 

durante o uso contínuo, mas ao comparar com os ensaios bioquímicos, não foram 
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observados efeitos adversos agudos e nem alterações da função renal e atividade 

das enzimas hepáticas nos cães, comprovando a segurança do composto. 

 

 

3.3 Avaliação laboratorial para lesão hepática e função renal 

 

 A tendência de aumento do pH urinário durante o uso contínuo do 

LASSBio-294 permitiu a observação de valores médios considerados acima dos 

normais para a espécie (< 6,8) de acordo com REINE & LANGSTON (2010). Já para 

DIBARTOLA (1999), apesar do aumento observado, os valores estariam dentro da 

normalidade, pois este autor considera um pH urinário normal para cães até 7,5. 

Provavelmente a molécula de LASSBio-294 e seus metabólitos, ao serem eliminados 

na urina, geram compostos básicos, justificando essa tendência. 

 A urina alcalina, tanto nos animais, quanto nos seres humanos, pode 

predispor a formação de cristais urinários e a proliferação de alguns agentes 

patogênicos, que podem levar a infecções do trato urinário (DiBARTOLA, 1999), 

sendo importante elucidar em estudos futuros, quais e a natureza destes compostos 

que são eliminados na urina. 

 Adicionalmente, os outros resultados obtidos, como os relacionados à 

função renal e as atividades das enzimas hepática, estão dentro dos valores de 

normalidade (DiBARTOLA, 1999; LOPES et al,. 2005; KANEKO et al. 2008; BUSH, 

1999; MENEZES et al,. 2010; REINE & LANGSTON, 2010), indicando que é um 

candidato a fármaco seguro, assim como observado em estudo piloto com cães da 

raça Beagle, no qual administraram-se doses de 1mg/kg e 2mg/Kg por via oral 

(CARNEIRO et al,. 2010) e confirmando os resultados do perfil toxicológico realizado 

em ratos, no qual não evidenciaram nenhuma reação de toxicidade aguda 

(BARREIRO, 2002). 
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CONCLUSÕES 

 

 Os metabólitos gerados após uma dose oral do LASSBio-294 foram um 

sulfóxido e um hidroxilado. 

 O estudo farmacocinético do LASSBio-294,  demonstrou que este é 

rapidamente absorvido, atinge concentração plasmática máxima em uma hora e é 

rapidamente eliminado. 

 A administração via oral do protótipo a fármaco LASSBio-294, nas doses 

de 2mg/kg, 5mg/kg, 10mg/kg e durante o uso contínuo de 2mg/kg/30dias, não 

causaram efeitos adversos agudos, não alteraram a função renal e nem a atividade 

das enzimas hepáticas de cães da raça Beagles hígidos.  

 Na urinálise, observou-se que o pH urinário apresentou-se alcalino 

durante o uso contínuo de 2mg/kg/30dias. 
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CAPÍTULO 3 - A AÇÃO DE UM NOVO PROTÓTIPO DE FÁRMACO 

CARDIOTÔNICO (LASSBio-294) SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR DE 

CÃES HÍGIDOS 

 

ACTION OF A NEW PROTOTYPE OF CARDIOTONIC DRUG (LASSBio-294) IN 

HEALTHY CANINE CARDIOVASCULAR SYSTEM 

 

RESUMO 
 
 

Aproximadamente 23 milhões de pessoas possuem insuficiência cardíaca e dois 
milhões de novos casos são diagnosticados a cada ano no mundo. A prevalência das 
cardiopatias nos pequenos animais também está crescendo. Os efeitos adversos 
provocados pela terapia geralmente utilizada, como os efeitos pró-arritmogênica dos 
glicosídeos cardíacos, têm prejudicado o sucesso do tratamento. Diante disto, vêm-
se estudando compostos com o intuito de produzir novos fármacos que possam 
auxiliar no tratamento das doenças cardíacas. Recentemente, foi desenvolvido um 
protótipo de fármaco (LASSBio-294) capaz de promover in vitro efeitos 
vasodilatadores e inotrópicos positivos. Neste experimento foram realizados testes in 
vivo, com o objetivo de avaliar a ação do LASSBio-294 sobre o sistema 
cardiovascular de cães hígidos. Para isso, foram administradas doses únicas de 
2mg/kg, 5mg/kg e 10mg/kg e 2mg/kg diários, durante 30 dias, a cinco cães hígidos 
da raça Beagle. Foram realizados exames ecodopplercardiográficos, 
eletrocardiográficos e de pressão arterial. Pode-se concluir que o composto, nas 
doses experimentadas, não causa efeitos adversos agudos e nem arritmias, causa 
vasodilatação e incremento na função sistólica do coração e não demonstra efeito 
dose dependente. Assim, o LASSBio-294 mostra-se como potencial candidato a 
fármaco, devendo ser realizados estudos futuros, considerando a ação 
vasodilatadora e inotrópica com a dose de 2mg/Kg e a possibilidade de seus 
metabólitos serem ativos. 

 

Palavras-chave: ecocardiograma, eletrocardiograma, inotrópico, vasodilatador 
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ABSTRACT 

 

Around 23 million people have heart failure and 2 million new cases are diagnosed 
every year around the world.  The cardiopathy prevalence in small animals is 
increasing. The side effects caused by the treatment generally used, such as the pro-
arrhythmogenic effects, have been imparing the success of the treatment. Therefore, 
chemical compounds have been studied in order to produce new medicines which are 
useful on treating heart diseases. Recently, a medicine prototype has been 
developed (LASSBio-294), it is able to cause, in vitro, vasodilatation effects and 
positively inotropic combinations. In sequence, tests in vivo have been performed in 
order to determine the effects of the drug in canine cardiovascular system. Therefore, 
punctual dosages of 2, 5 and 10mg/kg and dosages of 2mg/kg during 30 days have 
been administered to five healthy Beagle dogs which were monitored by Doppler 
echocardiogram, electrocardiogram and blood pressure exams. Based on this study, 
we can conclude that LASSBio-294 in experimental dosages did not cause acute side 
effects, arrhythmia, vasodilatation and increased systolic arterial pressure no dosage-
dependence effect. Thereby, the prototype LASSBio-294 shows potential as a 
candidate for cardiotonic drug, but future studies should be done, considering the 
vasodilatation and inotropic actions under a 2mg/kg dosage and considering the 
possibility of its metabolites being active. 
 
 
Key words: echocardiography, electrocardiography, inotropic, vasodilator 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma síndrome clínica, que 

atinge pacientes portadores de doença cardíaca crônica (KNIGHT, 1999; 

BELERENIAN et al., 2007). Estudos de prevalência estimam que 23 milhões de 

pessoas no mundo têm ICC e que dois milhões de novos casos são diagnosticados 

anualmente (NOGUEIRA et al., 2010). Da mesma forma, a prevalência das 

cardiopatias nos pequenos animais também está crescendo (TILLEY et al., 2007). 

 A terapia geralmente empregada para o tratamento dos sinais de 

insuficiência cardíaca inclui o uso de fármacos com efeitos inotrópicos positivos 

como glicosídeos cardíacos, combinados com diuréticos e inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (ECA), dentre outros. Infelizmente, o uso dos glicosídeos 
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cardíacos tem sido restrito, em função de seus efeitos pró-arritmogênicos e do 

reduzido índice terapêutico que possuem (BARREIRO, 2002). Diante disto, estudos 

com o intuito de produzir novos fármacos para auxiliar no tratamento ICC estão 

sendo realizados. 

 Recentemente um novo protótipo de fármaco (LASSBio-294) capaz de 

promover efeitos vasodilatadores e inotrópicos positivos combinados, elaborado a 

partir do safrol, um composto extraído do óleo de sassafrás, encontrado em plantas 

brasileiras como a canela-branca (Ocotea pretiosa) (SUDO et al., 2001), foi 

desenvolvido pelo Laboratório de Avaliação de Substâncias Bioativas (LASSBio) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 Estudos tem demonstrado que sua ação pode estar relacionada com a 

inibição de fosfodiesterases. O envolvimento do íons cálcio (Ca+2) miofibrilar e da 

isoforma cardíaca da PDE 3, tem antecipado a possibilidade de tratamento da ICC 

com inibidores desta isoforma, capazes de promover efeitos combinados 

vasodilatadores e inotrópicos positivos (KAGIMOTO et al., 1997). Com bioensaios, 

os resultados farmacológicos obtidos indicaram que o LASSBio-294 foi capaz de 

induzir intenso relaxamento, concentração-dependente, em anéis isolados e intactos 

da artéria aorta de ratos, e estes resultados sugerem, fortemente, que o mecanismo 

de ação, pode estar relacionado com a inibição de PDE’s (BARREIRO et al., 2002; 

SILVA et al., 2002). 

 Outra possibilidade para o mecanismo de ação foi recentemente proposta 

por COSTA et al. (2010), que descreveram a capacidade do LASSBio-294 em 

aumentar a absorção de  Ca+2 para o retículo sarcoplasmático pela melhora da 

expressão SERCA, uma proteína que induz absorção de Ca+2 a partir do citosol para 

o lúmen do retículo sarcoplasmático, assim ativando relaxamento celular.  

 O efeito inotrópico positivo também foi comprovado a partir de 

estimulação elétrica de tecido cardíaco de ratos, tratados com diferentes 

concentrações do LASSBio-294 e monitoradas antes e após o tratamento, 

observando significativo incremento na contração desses tecidos após a perfusão 

com o composto sem causar alterações de condução e nem arritmias (SUDO et al., 

2001), diferente do que tem sido observado nos inotrópicos positivos de uso comum, 
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como os digitálicos, que apresentam baixo índice terapêutico e potencial arritmico, 

além de quadros de intoxicação (BAUMAN et al., 2006). Também foi realizada uma 

investigação preliminar de seu perfil toxicológico em ratos e os resultados obtidos 

não evidenciaram nenhuma reação de toxicidade aguda (BARREIRO, 2002). 

 Para descobertas destes novos compostos-protótipos, estes devem ser 

submetidos a testes in vitro para identificar um novo ligante do biorreceptor  (futuro 

alvo terapêutico), seguida da elucidação da natureza da afinidade do biorreceptor por 

meio de ensaios que explicitem a atividade desejada, antagonista/agonista do 

biorreceptor. Comprovada a natureza da afinidade, a etapa seguinte compreende o 

emprego de bioensaios farmacológicos in vivo, visando validar o conceito terapêutico 

para o alvo eleito, avaliar as propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas do 

ligante, sendo indispensáveis para poder classificar a substância em estudo como 

um autêntico composto-protótipo (BARREIRO, 2009), sendo esta a fase atual de 

estudo do protótipo. 

 Quando se estuda a ação de um protótipo a fármaco cardiotônico, sua 

resposta terapêutica é avaliada in vivo, monitorando os animais por meio de exames 

complementares, dentre eles, eletrocardiografia, ecodopplercardiografia e 

mensuração da pressão arterial, como realizado nos estudos de fármacos 

consagrados como os digitálicos e o pimobendan que já estão sendo utilizados na 

rotina, como monoterapias ou associados a outros fármacos (KITZEN & WINBURY, 

1989; FUENTES, 2004; ROSENTHAL et al., 2006; THOMASON et al., 2007; 

HAGGSTROM et al., 2008). 

 Diante do exposto, a realização desse estudo colabora com a continuação 

do processo de desenvolvimento de um novo medicamento, e objetiva avaliar a ação 

do LASSBio-294 sobre o sistema cardiovascular de cães hígidos, considerando que 

esta espécie é um bom modelo experimental para o estudo do sistema 

cardiovascular, vislumbrando futuras aplicações em medicina. 
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1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

1.1 Local e animais para experimentação 

  

 Toda a metodologia empregada obedeceu aos preceitos da Sociedade 

Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório e foi previamente analisada e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás 

(Protocolo 074/10) (Anexo 1). 

 Para a realização do estudo experimental, foram utilizados os canis do 

galpão de experimentação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e o 

Laboratório de Cardiologia Veterinária do Hospital Veterinário da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 O experimento foi realizado com cinco cães, adultos (4-8 anos), fêmeas, 

com peso entre 7 e 15kg, da raça Beagle, clinicamente saudáveis. Ao longo do 

experimento os animais permaneceram em baias individuais e receberam ração 

normocalórica com fornecimento de água à vontade.  

 

 

1.2 Administração do LASSBio 294 

 

 O LASSBio-294 (pureza > 99,2%), foi sintetizado pelo LASSBio 

(Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas, Rio de Janeiro – 

Brasil) e as cápsulas foram manipuladas pela Farmácia Escola da Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de Goiás utilizando a dose em mg/kg de 

LASSBio-294, estearato de magnésio e celulose microcristalina, de acordo com o 

recomendado pela patente do LASSBio-294, para formulações para via oral 

(BARREIRO et al,. 1999). 

 Foram realizados dois estudos: estudo 1, no qual os cães receberam, por 

via oral, doses únicas de LASSBio-294 (2mg/kg, 5mg/kg e 10mg/kg), com intervalo 
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de sete dias entre cada dose. As cápsulas com o composto eram administradas 

entre 7 e 8 horas da manhã. Os animais foram submetidos às avaliações 

eletrocardiográficas, ecodopplercardiográficas e a mensuração da pressão arterial 

nos seguintes tempos: antes da administração do protótipo (T0h) e T2h; T4h; T6h; 

T12h e T24h após a administração. 

 No estudo 2, os cães receberam por via oral dose diária de 2mg/kg, 

durante 30 dias (uso contínuo). As cápsulas com o composto eram administradas 

entre 7 e 8 horas da manhã. As avaliações eletrocardiográficas, 

ecodopplercardiográficas e a mensuração da pressão arterial foram realizadas no 

tempo zero, semanalmente durante quatro semanas e uma semana após a 

administração da última dose. 

 

  

1.3 Avaliações de pressão arterial 

 

 Para mensurar a pressão arterial foi usado o método oscilométrico 

(Monitor multiparamétrico DX 2022 DIXTAL© , Manaus-AM). Em ambiente tranqüilo e 

climatizado, os cães foram colocados em decúbito lateral direito sobre uma mesa, 

tendo o manguito do aparelho acoplado na posição proximal da região entre o 

cotovelo e o carpo, no membro torácico esquerdo. A circunferência do membro 

locomotor de cada animal foi mensurada para determinação do comprimento e 

largura ideais do manguito (largura= 40% da circunferência do membro e 

comprimento= 1,5 vezes a circunferência do membro) (HENIK et al,. 2005; BROWN 

et al., 2007).  

 Em cada avaliação foram obtidas quatro medições consecutivas da 

pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM) de cada animal, 

descartando o valor mais discrepante e considerando como valor final a média 

aritmética das três aferições (HENIK et al., 2005; PEREIRA-NETO, 2005; BROWN et 

al., 2007).  
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1.4 Avaliações eletrocardiográficas 

 

 Para a obtenção do eletrocardiograma (ECG), foi utilizado aparelho 

computadorizado – módulo de aquisição de ECG para computador/ECG-PC, versão 

Windows 98, Tecnologia Eletrônica Brasileira–TEB, São Paulo, SP), na velocidade 

de 50mm/s e calibrado para um milivolte igual a um centímetro (WOLF et al., 2000),   

sendo os registros arquivados em microcomputador. 

 Com os animais contidos em decúbito lateral direito, em cada membro 

locomotor foi acoplado um eletrodo, permitindo a obtenção simultânea dos traçados 

eletrocardiográficos nas derivações bipolares DI, DII, DIII, e nas unipolares aVR, aVL 

e aVF (Figura 1).  As análises dos registros foram realizadas na derivação DII, 

segundo a técnica descrita por TILLEY (1995), com obtenção dos seguintes 

parâmetros: ritmo e frequência cardíaca (bpm), duração (segundos) e amplitude (mV) 

da onda P e do complexo QRS, duração dos intervalos P-R e Q-T, amplitude do 

segmento S-T e da onda T e comparados com valores de WOLF et al. (2000). 

 

FIGURA 1- Cadela Beagle em decúbito lateral direito sendo submetida à 
eletrocardiografia computadorizada. A) Com eletrodos de coloração 
amarelo, vermelho, verde e preto dispostos em membros torácico 
esquerdo, torácico direito, pélvico esquerdo e pélvico direito, 
respectivamente. B) Monitor do computador (seta), exibindo traçado 
eletrocardiográfico. 

 

 

A B 
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1.5 Avaliações ecodopplercardiográficas 

 

O estudo ecodopplercardiográfico foi realizado utilizando o aparelho de 

ecodopplercardiografia (My Lab30Vet - Pie Medical) do Laboratório de Cardiologia 

Veterinária do Hospital Veterinário da EVZ /UFG. 

Foram utilizados os modos bidimensional, modo-M e Doppler, pulsado 

(PW), contínuo (CW) e de fluxo em cores (CF). A avaliação qualitativa do coração foi 

obtida pelo modo bidimensional, fornecendo informações quanto ao movimento, 

anatomia cardíaca e relação espacial, bem como servindo de orientação para as 

imagens de modo-M, por meio do qual foi realizada análise quantitativa, em sístole e 

diástole, das dimensões das câmaras cardíacas, espessura da parede livre do 

ventrículo esquerdo e do septo interventricular e avaliação dos movimentos valvares, 

permitindo, assim, cálculos de índices funcionais como a fração de encurtamento, 

fração de ejeção, índice cardíaco e débito cardíaco (BOND, 1991; GABER, 1991; 

CRIPPAI et al., 1992). 

 Por meio da ecocardiografia Doppler (PW, CW, CF), foram identificados os 

fluxos sanguíneos no coração e nos grandes vasos e quantificados quanto à direção, 

velocidade e turbulência, estabelecendo a presença ou ausência de insuficiência 

valvar decorrente de regurgitações. O Doppler de CF foi empregado nas imagens 

apicais de quatro e cinco câmaras que permitiram melhor e mais adequada 

identificação e avaliação direta do fluxo sanguíneo, auxiliando o posicionamento do 

cursor para a mensuração da velocidade do mesmo por meio de Doppler pulsado 

(KIENLE & THOMAS, 1995).  

 Para a realização dos ecodopplercardiogramas, os animais não foram 

submetidos à prévia sedação, sendo posicionados em decúbito lateral direito e 

posteriormente esquerdo, de acordo com o plano a ser avaliado e para a obtenção 

da melhor imagem ecocardiográfica (THOMAS et al., 1994; BOON, 1998), em uma 

mesa para ecocardiografia confeccionada a partir das recomendações de HUML 

(1994), seguindo-se a aplicação de gel acústico para melhor condução das ondas.  
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Utilizando-se transdutor multifrequencial de 5,0 - 7,5MHz e posicionando-o 

na janela paraesternal direita (terceiro ao quinto espaço intercostal), foram obtidas, 

no eixo longitudinal, as imagens das quatro câmaras e via de saída do ventrículo 

esquerdo (VE), e no eixo transversal, as imagens ao nível apical, papilar e mitral, 

com as medidas das estruturas cardíacas sendo realizadas em modo-M nesta janela 

ecocardiográfica, mediante orientação pelo modo bidimensional (exposição 

simultânea na tela). A partir da janela paraesternal caudal (apical) esquerda, as 

imagens foram analisadas no eixo longitudinal, a partir dos cortes apicais quatro e 

cinco câmaras (KIENLE & THOMAS, 1995). 

 Os ecodopplercardiogramas foram realizados e analisados de acordo com 

os critérios da Sociedade Americana de Ecocardiografia e do Comitê de 

Ecocardiografia do Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária (THOMAS et 

al., 1994; HENIK, 1995; BOON, 1998). 

 

 

1.6 Análise estatística 

 

Os dados obtidos na fase experimental foram submetidos à análise 

estatística pelo programa de computador Jandel SigmaStat for Windows (SigmaStat 

for Windows, versão 3.0.1. Systat Software Inc - Richmond, CA, EUA). Os dados 

obtidos na fase experimental foram comparados entre os tempos experimentais, 

dentro de um mesmo grupo (grupos de doses pontuais e o grupo de uso contínuo) e 

entre grupos (entre diferentes doses – 2mg/kg, 5mg/kg, 10mg/kg, o grupo de uso 

contínuo não foi comparado com outras concentrações), os resultados que 

apresentaram distribuição normal foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) 

para medidas repetidas, seguida do teste de Student-Newman-Keuls para 

comparação ao longo dos momentos dentro de cada grupo e ANOVA de uma via 

para comparação entre os grupos em cada momento (SigmaStat, 2005).  
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 Para os dados que não apresentaram distribuição normal, empregou-se o 

teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste de Student-Newman-Keuls. Considerou-se 

para o experimento um nível de significância de 5% (SigmaStat, 2005). 

 

 

RESULTADOS 

 

 

2.1 Avaliações da pressão arterial 

 

 Estudo 1: na avaliação da pressão arterial sistólica foi observada dentro 

do grupo 2mg/kg, diminuição em relação ao basal nos T4h (p=0,010), T6h(p=0,018) 

e T24h (p=0,045). Os resultados obtidos por meio da avaliação da pressão arterial 

após a administração das doses de 2mg/kg, 5mg/kg e 10mg/kg do LASSBio-294, por 

via oral, estão apresentados na Tabela 1 e na Figura 2. 

 

 

TABELA 1 - Médias e desvios-padrões dos valores obtidos das pressões artérias 
sistólica (PAS), pressões artérias diastólicas (PAD) e pressões arteriais 
médias (PAM), após administração por via oral das doses de 2mg/kg, 
5mg/kg e 10mg/kg em cães Beagles do LASSBio-294. UFG – Goiânia, 
GO, 2012.  

  Basal 2 horas 4 horas 6 horas 12 horas 24 horas 

PAS 
2mg/kg 124,9

Ab 
±6,7 115,6

Aa
±13,0 107,2

Ab
±4,0 109,0

Ab
±7,7 121,0

 Aa
±7,0 112,0

 Ab
±7,0 

5mg/kg 127,1
 Aa

±8,9 114,0
 Aa

± 5,4 114,4
Aa

±7,8 116,7
 Aa

±8,8 123,1
 Aa

±8,0 121,1
 Aa

±9,9 

10mg/kg 116,5
 Aa

 ±10 116,8
 Aa

 ±7,8 113
 Aa

±8,5 115,4
 Aa

±14 117,5
 Aa

±10 120,6
 Aa

±6,9 

PAD 
2mg/kg 61,1

 Aa
±12,8 62,1

Aa
± 21,6 54,9

Aa
±11,6 58,7

 Aa
±14,4 59,6

 Aa
±16,4 62,3

 Aa
± 9,7 

5mg/kg 64,6
 Aa

±14,9 58,1
 Aa

 ± 9,1 61,6
 Aa

± 8,1 65,6
 Aa

 ± 6,7 65,9
 Aa

±12,9 65,7
 Aa

±10,4 

10mg/kg 57,9
 Aa

±14,3 57,9
 Aa

± 14,7 62,0
Aa

±12,2 56,7
 Aa

±10,5 58,6
 Aa

± 9,7 59,1
 Aa

±12,7 

PAM 
2mg/kg 84,2

Aa 
±11,1 78,9

 Aa
± 16,6 72,3

 Aa
± 8,1 75,5

 Aa
±12,2 80,6

 Aa
±11,0 78,9

 Aa
 ± 7,3 

5mg/kg 86,6
 Aa

±11,8 76,7
 Aa

 ± 7,0 79,1
 Aa

± 7,7 82,0
 Aa

 ± 6,4 84,9
 Aa

±10,5 84,9
 Aa

 ± 9,3 

10mg/kg 77,5
 Aa

±13,0 77,6
 Aa

 ±11,8 79,2
Aa

±10,9 76,5
 Aa

±10,5 77,7
 Aa

 ± 8,3 79,1
 Aa

 ± 6,8 

Letras minúsculas diferentes indicam diferença entre tempos de um mesmo grupo 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença entre grupos. 
Nível de significância: 5% (p<0,05). 
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FIGURA 2 - Médias ± desvios padrão da pressão arterial 

sistólica de cães da raça Beagle que receberam 
LASSBio-294 nas doses de 2, 5 e 10 mg/kg 
pela via oral. 

 

 

 Estudo 2: as mensurações da pressão arterial semanal durante a 

administração de 2mg/kg do LASSBio-294, por via oral, durante 30 dias, observou-se 

que esta não diferiu durante o tempo de uso contínuo (Tabela 2). 

 

 

TABELA 2 - Médias e desvios-padrão dos valores obtidos da pressão arterial 
sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM), após administração da 
dose de 2mg/kg do LASSBio-294, por trinta dias (uso contínuo). UFG – 
Goiânia, GO, 2012.  

 Basal 5º dia 12º dia 19º dia 26º dia 30º dia 37º após 

PAS 125,3±7,1 123,8±7,0 123,7±8,0 128,9±7,0 123,1±7,5 123,7±9,8 125,3±6,5 

PAD 61,1±12,8 67,7±7,9 62,5±11,6 67,1±12,7 68,3±12,6 63,1±17,3 64,4±9,0 

PAM 84,2±11,1 85,0±9,4 81,9±8,7 87,3±10,2 86,4±10,6 83,0±14,0 84,2±7,8 

Nível de significância: 5% (p<0,05). 
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2.2 Avaliações eletrocardiográficas  

 

 No estudo 1, durante os momentos de avaliação eletrocardiográfica, após 

administração do LASSBio-294, nenhuma cadela apresentou anormalidades de 

ritmo, sendo o ritmo predominante a arritmia sinusal respiratória (Figura 3). 

 Quanto à avaliação da frequência cardíaca observou-se diferença 

estatística dentro do grupo de 2mg/kg, em que ocorreu diminuição para esta variável 

em relação ao basal nos T4h (p=0,029) e T6h (p=0,049). Dentro do grupo de 5mg/kg, 

ocorreu diminuição em relação ao basal nos T2h(p=0,031), T4h(p=0,035) e T6h 

(p=0,047) (Figura 4A). 

 A duração do intervalo QT apresentou aumento em T2h (p=0,005), T4h 

(p=0,001) e T6h (p=0,001), em relação ao basal e ao T24h, dentro do grupo que 

recebeu dose de 2mg/kg e o grupo de 10mg/kg também apresentou aumento desta 

variável em T4h e T6h em relação aos T12h (p=0,04) e T24h (p=0,01) (Figura 4B). 

 Já a duração QTc não apresentou nenhuma diferença significativa, nem 

entre os tempos e nem entre os grupos. 

 
FIGURA 3 - Traçados eletrocardiográficos computadorizados, derivação II, calibração 

N, velocidade 50 mm/s, obtidos de cães da raça Beagle, após 
administração por via oral do LASSBio-294. A – Traçado 
eletrocardiográfico obtido de um dos animais do grupo 2mg/kg T6h 
mostrando arritmia sinusal respiratória; B - Traçado eletrocardiográfico 
obtido de um dos animais do grupo de 2mg/kg/30dias, no 26º dia de 
administração do LASSBio-294, mostrando ritmo sinusal. 

A 

B 
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FIGURA 4 - A - Médias ± desvios padrão da frequência cardíaca obtida a partir do 

eletrocardiograma de cães da raça Beagle que receberam LASSBio-
294 nas doses de 2, 5 e 10mg/kg pela via oral. B - Médias ± desvios 
padrão do intervalo QT de eletrocardiogramas de cães da raça Beagle 
que receberam LASSBio-294 nas doses de 2, 5 e 10 mg/kg pela via 
oral. 

 

 

 Para os outros parâmetros eletrocardiográficos avaliados neste 

experimento não foram detectadas diferenças significativas entre a fase inicial, 

anterior à administração do fármaco, e os tempos após administração, e nem entre 

os grupos avaliados (Anexo 6).  

 Durante o estudo 2, as avaliações eletrocardiográficas semanais 

realizadas no período de administração de 2mg/kg do LASSBio-294, pela via oral, 

por 30 dias (uso contínuo), também não demonstraram quaisquer alterações 

significativas (Anexo 7). 

 

 

2.3 Avaliações ecodopplercardiográficas 

 

 Ao realizar os exames ecodopplercardiográficos observou-se que, em 

todos os grupos e momentos, a avaliação em modo bidimensional demonstrou que a 

anatomia cardíaca e a relação espacial do coração de todos os animais estavam 

dentro da normalidade e não apresentaram alterações durante as fases de 

experimentação, tanto no estudo 1 quanto no estudo 2. Algumas imagens 
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ecodopplercardiográficas realizadas durante as fases experimentais estão 

representadas nas Figuras 5 e 6.  

 

 
FIGURA 5 - Imagens ecocardiográficas bidimensionais na parte superior e imagens 

em modo-M na parte inferior das figuras, obtidas pela janela 
paraesternal direita, de cães da raça Beagle, que receberam por via oral 
2mg/kg de LASSBio-294. A - corte longitudinal, mostrando aorta (AO) e 
átrio-esquerdo (AE); B - eixo transversal, nível da valva aórtica; C - eixo 
transversal, nível cordal, mostrando ventrículo direito (VD), septo 
interventricular (SIV), ventrículo esquerdo (VE) e parede livre do 
ventrículo esquerdo (PLVE); D - eixo transversal, nível da valva mitral, 
mostrando separação septal do ponto E da mitral (SSPE). 

 

 

A B 

AO 
AE 

D C C 
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FIGURA 6 - Imagens ecodopplercardiográficas ilustrativas em modo Doppler, de 
cães da raça Beagle, que receberam por via oral diferentes doses de 
LASSBio-294. A – Fluxo pulmonar, observado pela janela paraesternal 
direita, eixo transversal; B – Fluxo mitral, observado pela janela 
paraesternal esquerda, apical; C – Fluxo aórtico, observado pela janela 
paraesternal esquerda, apical; D – Fluxo tricúspide, observado pela 
janela paraesternal esquerda, apical. 

 

 No estudo 1, os parâmetros fração de ejeção (FE) e fração de 

encurtamento (FS) apresentaram um incremento significativo no grupo de 2mg/kg em 

T24h (p=0,01) de 13,1% na FE e 19,1% na FS em relação aos valores basais (Figura 

7). 

 Tanto no estudo 1 quanto no estudo 2, para os outros parâmetros 

ecodopplercardiográficos avaliados neste experimento não foram detectadas 

A B 

C D 
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diferenças significativas entre os tempos e nem entre os grupos, bem como nas 

avaliações semanais realizadas durante o uso contínuo do LASSBio 294 (Anexos 8, 

9, 10 e 11). 

 

 

FIGURA 7 - A - Médias ± desvios padrão da fração de ejeção obtida a partir do 
ecodopplercardiograma de cães da raça Beagle que receberam 
LASSBio-294 na dose de 2mg/kg pela via oral. B - Médias ± desvios 
padrão da fração de encurtamento obtida a partir do 
ecodopplercardiograma de cães da raça Beagle que receberam 
LASSBio-294 na dose de 2mg/kg pela via oral. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 O LASSBio-294 não apresentou efeitos adversos ou sinais de intoxicação 

agudos, assim como observado por CARNEIRO et al. (2010) em estudo piloto com 

cães da raça Beagle, administrando doses de 1mg/kg e 2mg/kg por via oral e como 

observado em estudo toxicológico realizado em ratos (BARREIRO, 2002). 

 Na avaliação da pressão arterial sistólica, dentro do grupo de 2mg/kg, 

observou-se diminuição (Figura 2) e os valores nos T4h (107,2mmHg) e T6h 

(109,0mmHg) tiveram médias discretamente abaixo dos parâmetros considerados 

normais para a espécie (BROWN et al., 2007). Podemos assim, confirmar o potencial 

vasodilatador do LASSBio-294 em cães da raça Beagle saudáveis, além da sua 

segurança, já que não foram observados sinais clínicos de  hipotensão, mesmo nas 

A B 
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doses superiores (10mg/kg). Efeitos similares foram observados por THOMASON & 

FALLOW (2007) que, utilizando o pimobendan em cães com insuficiência cardíaca 

congestiva não observaram hipotensão quando o fármaco foi adicionado à 

monoterapia com inibidores da ECA. 

 O LASSBio-294 possivelmente não apresenta efeito dose-dependente em 

cães, porque após as avaliações da pressão arterial sistólica, não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos, que utilizaram as doses de  2mg/kg, 5mg/kg 

e 10mg/kg, diferentemente do observado por SUDO et al. (2001) que comprovaram 

que o incremento na contratilidade cardíaca em corações isolados de ratos Wistar, 

foi dose-dependente. 

Considerando o mecanismo proposto por COSTA et al. (2010), de 

ativação de SERCA e aumento na reabsorção de cálcio pelo retículo 

sarcoplasmático, pode-se sugerir que o efeito dose-dependente não foi observado 

em virtude da saturação destes receptores e da utilização do estoque de cálcio 

disponível. 

 Valores de referência para variáveis eletrocardiográficas têm sido 

publicados para diferentes raças de cães, incluindo Beagles (PETERSEN et al., 

1951; HANTON et al., 2006; GAVA et al., 2011). Utilizando os resultados obtidos 

nestes estudos, observou-se que todas as variáveis avaliadas estariam dentro dos 

parametros normais para a espécie e raça, permitindo a avaliação mais precisa 

destes dados. 

 Durante os momentos de avaliação eletrocardiográfica, após 

administração do LASSBio-294, nenhuma cadela apresentou anormalidades de 

ritmo, como observado por SUDO et al,. (2001), que perfundiu tecido cardíaco de 

ratos em diferentes concentrações de LASSBio-294 e observou significativo 

incremento na contração desses tecidos sem causar alterações de condução e nem 

arritmias, diferindo de outros compostos com ação terapêutica semelhante, como os 

digitálicos, que podem provocar arrítmias (SPINOSA et al., 2006). O ritmo cardíaco é 

altamente variável em cães e pode ser alterado por tratamento medicamentoso ou 

condições experimentais, em particular quando há estresse e excitação. Devido a 

essas possíveis alterações esses animais foram manipulados de forma cuidadosa 
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para que não houvesse influência de fatores externos sobre os resultados do 

experimento.  

 As médias da frequência cardíaca diminuiram significativamente dentro 

dos grupos 2mg/kg e 5mg/kg nos tempos 2horas, 4horas e 6 horas (Figura 4A), e em 

tempos semelhantes a pressão arterial sistólica também apresentou valores menores 

(Figura 2), diferente do esperado, pois na presença de uma redução da pressão 

arterial, espera-se que aconteça um aumento compensatório na freqüência cardíaca 

(KNIGHT, 1999). A diminuição da frequência cardíaca nos referidos tempos pode ser 

justificada pelo manejo dos animais, pois foram tempos muito próximos e os animais 

se adaptaram a manipulação, ficando mais tranquilos durante a realização do exame. 

KITZEN & WINBURY (1989) em estudo com pimobendan, um inotrópico positivo e 

vasodilatador, com forma de ação supostamente semelhante ao LASSBio 294, 

observaram um aumento significativo de 20% da frequência cardíaca após 

administração do pimobendan. 

 O aumento significativo observado na duração do intervalo QT do 

eletrocardiograma dentro dos grupos 2mg/kg e 10mg/kg (Figura 4B), adicionalmente 

aos valores sem diferenças para o intervalo QTc, que corresponde ao intervalo QT 

corrigido em relação à frequência cardíaca, foram diferentes do observado por 

KITZEN & WINBURY (1989) que descreveram diminuição significativa do intervalo 

QT após trinta minutos da administração de 1,0 mg/kg de Pimobendan, sendo que 

esta foi mantida durante todo o período de observação, bem como redução do QTc. 

 Provavelmente, o intervalo QT aumentou porque a frequência cardíaca 

diminuiu (Figura 4), uma vez que são inversamente proporcionais, e quando se 

corrigiu o QT em relação à freqüência cardíaca, que é a variável QTc, está não 

demonstrou qualquer alteração significativa. Tal assertiva assemelha-se aos 

resultados de DE PONTI et al. (2000), HAVERKAMP et al. (2000) e REDFERN et al. 

(2003) que correlacionaram alterações na frequência cardíaca com variações no 

intervalo QT, nos quais elevações na frequência cardíaca poderiam estar 

mascarando aumentos no intervalo QT e vice-versa. 

 O aumento significativo na fração de ejeção (FE%) e encurtamento (FS%), 

observado no tempo 24 horas, não coincidiu com o pico máximo de concentração 
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plasmática do protótipo, que foi determinado em aproximadamente uma hora após 

sua administração, refletindo um incremento na função sistólica cardíaca. Assim, o 

efeito farmacológico na musculatura cardíaca aconteceu em tempo diferente à 

concentração plasmática máxima. Tal evento foi semelhante ao descrito por CHU et 

al. (1999), que em estudo sobre a farmacodinâmica e farmacocinética do 

pimobendan em pacientes normais observaram que a concentração do medicamento 

na circulação sistêmica não era paralela aos efeitos nos locais de ação. Outra 

justificativa, seria a possibilidade do metabólito gerado ser ativo e responsável pelo 

incremento nas frações de ejeção e encurtamento, semelhante ao observado por 

KITZEN & WINBURY (1989), em estudo dos metabólitos do pimobendan. Neste 

estudo, os autores identificaram que um dos principais metabólitos produzidos era 

um agente inotrópico mais potente do que pimobendan, tanto in vitro como in vivo, e 

os dados dos ensaios clínicos relatados mostraram que as alterações 

hemodinâmicas eram melhor correlacionadas com as concentrações plasmáticas do 

metabólito do que com as concentrações plasmásticas do pimobendan. 

 O discreto aumento observado dentro do grupo de 2mg/kg no tempo 2 

horas (Figura 7) tanto na FE% como a FS% sugere-se que é o efeito do LASSBio-

294 e no tempo 24 horas as consequências do possível metabólito ativo. 

 Provavelmente o incremento nas FE% e FS% não foi observado no uso 

contínuo do medicamento porque as avaliações ecocardiográficas foram realizadas 

no tempo 12 horas. Nesse período, o composto já havia sido absorvido e eliminado e 

o tempo de ação sobre o miocárdio provavelmente ainda não tinha sido atingido, ou 

ainda o metabólito, se ativo, não estava atuando. 

 O aumento de 13,1% na FE% e 19,1% na FS% em relação aos valores 

basais, sugerindo efeito inotrópico positivo, foi semelhante ao demonstrado in vitro 

por SUDO et al. (2001). Adicionalmente, a eficácia e potência de um composto in 

vivo podem ser diferentes das de um estudo in vitro, pois um fármaco em um 

organismo vivo passa por vários processos como absorção, biotransformação, 

distribuição e eliminação, e em qualquer um deles podem haver perdas, bem como 

formação de metabólitos ativos, ou simplesmente se tornarem inativos (CHU et al., 
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1999). Por isso, um candidato a fármaco requer incansáveis estudos antes de se 

tornar uma opção terapêutica. 

Um dos principais objetivos da clínica farmacológica é ter um determinado 

fármaco que, com uma dose determinada, mantenha uma concentração sérica 

adequada para alcançar e manter um efeito terapêutico ideal. Para produzir o seu 

efeito farmacodinâmico, um fármaco deve estar presente em concentrações 

adequadas nos seus locais de ação. Na maioria dos casos, a concentração do 

fármaco na circulação sistêmica será paralela a dos locais de ação, sendo para 

alguns medicamentos, uma relação linear entre o efeito farmacológico e a 

concentração plasmática, mas com alguns fármacos isso pode não ser uma regra, 

pois muitos fatores, tais como a formação de metabolitos ativos, indução enzimática, 

inibição enzimática, dessensibilização de receptores, efeito farmacológico indireto ou 

irreversível, atraso no equilíbrio entre a concentração no plasma e no local de ação, 

presença de enatiômeros com diferentes taxas de eliminação e potência, podem ser 

responsáveis pela falta de correlação (HOLFORD & SHEINER, 1981). Assim, o 

protótipo de fármaco cardiotônico LASSBio-294 precisa ser melhor investigado 

quanto a sua forma de administração, sua distribuição no organismo, bem como 

biotransformação e eliminação, para que se tenha uma duração no plasma mais 

prolongada para alcançar e manter os efeitos terapêuticos desejados. 

Diante disto, propõe-se também estudos futuros com intervalos menores 

entre as doses, bem como avaliações  posteriores do uso do LASSBio-294 em cães 

portadores de insuficiência cardíaca, já que foi possível observar que, apesar de não 

ter ocorrido diferença estatística para a maioria das avaliações, este causou discreta 

diminuição na pressão arterial e incremento nas frações de ejeção e encurtamento, 

podendo este efeito ser mais significativo em cardiopatas, mostrando-se vantajoso 

em relação aos digitálicos, já que estes podem levar a quadros de intoxicação 

digitálica e provocar arritmias (SPINOSA et al., 2006). 

Assim, o protótipo LASSBio-294 mostra-se como potencial candidato a 

fármaco cardioativo, devendo ser realizados estudos futuros, considerando a ação 

vasodilatadora e inotrópica positiva com a dose de 2mg/Kg, já que este não se 
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mostrou dose-dependente, uma vez que as alterações observadas com a dose de 

2mg/kg não persistiram ou evoluíram com o aumento da dose. 
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CONCLUSÕES 

 

 A administração via oral do protótipo de fármaco LASSBio-294, nas doses 

de 2mg/kg, 5mg/kg, 10mg/kg e uso contínuo de 2mg/kg/30dias, não causa efeitos 

adversos agudos em cães da raça Beagles hígidos.  

 Quando administrado na dose de 2mg/kg causa vasodilatação e 

incremento na função sistólica do coração. 

 Não causa arritmias nas doses 2mg/kg, 5mg/kg, 10mg/kg e uso contínuo 

de 2mg/kg/30dias. 

 Os efeitos clínicos encontrados, não são dose-dependentes, sendo a 

melhor dose-resposta a de 2mg/kg. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Após finalizar os estudos propostos sugere-se para obter um melhor 

efeito terapêutico in vivo do LASSBio-294, realizar novas pesquisas administrando 

várias doses diárias, modificando a formulação das cápsulas, ou até mesmo 

alterando a estrutura do composto, que poderiam proporcionar concentração 

plasmática mais duradoura. 

 Os novos estudos devem considerar a dose de 2mg/kg, como sendo a 

ideal, já que foi a melhor dose-resposta deste estudo e não mostrou-se dose-

dependente, uma vez que as alterações observadas com a dose de 2mg/kg não 

persistiram ou evoluiram com o aumento da concentração da dose. 

 A próxima etapa de testes do LASSBio-294 deve ser para avaliar a 

farmacodinâmica do metabólito gerado, pois acredita-se que possa ser ativo e o 

principal responsável pela ação observada após 24 horas de administração do 

composto. 

 Espera-se que o LASSBio-294 se torne um fármaco com propriedades 

vasodilatadoras e inotrópicas positivas e possa auxiliar no tratamento da insuficiência 

cardíaca congestiva com menos efeitos adversos que os fármacos existentes. 

 Novas modalidades terapêuticas para melhorar a qualidade de vida do 

paciente com insuficiência cardíaca congestiva, evitar reinternações nos quadros 

descompensados e reduzir custos, além das mencionadas aqui, seguramente 

deverão ser contempladas com novos estudos e continuarão a merecer atenção, 

pois existem poucas chances de diminuição da importância da insuficiência cardíaca 

congestiva, como entidade mórbida de grande proporção, em futuro próximo. 
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ANEXO 2 

 
TABELA 1. Valores de média e desvio-padrão da bioquímica sérica e urinária em 

cães da raça Beagle, antes e 24horas após a administração de LASSBio 
294 em três concentrações diferentes (2, 5, 10mg/kg). UFG - Goiânia, 
GO, 2012. 

 

 
 

 Basal 24 horas Valores de referência 

ALT (UI/L) 
2mg/kg 30,3 ± 6,8 31,4 ± 16,5 

21-102* 5mg/kg 34,5 ± 22,0 30,3 ± 6,8 

10mg/kg 44,1 ± 15,4 44 ± 12,0 

AST (UI/L) 
2mg/kg 31,4 ± 10,4 33,5 ± 7,9 

13 – 56** 5mg/kg 34,5 ± 22,0 30,3 ± 6,8 

10mg/kg 29,3 ± 4,6 29,3 ± 10,8 

ALP (UI/L) 
2mg/kg 19,7 ± 11,0 13,0 ± 8,0 

20-156* 5mg/kg 19,2 ± 5,4 17,5 ± 4,9 

10mg/kg 19,5 ± 8,8 15,0 ± 5,9 

CK (UI/L) 
2mg/kg 116,5 ± 43,4 140,8 ± 73,6 

40 – 254*** 5mg/kg 87,4 ± 36,8 87,4 ± 40,6 

10mg/kg 97,1 ± 38,3 121,4 ± 109,9 

GGTs (UI/L) 
2mg/kg 6,6 ± 1,3 6,8 ± 3,0 

1,2 – 6,4** 5mg/kg 9,1 ± 2,4 7,9 ± 2,4 

10mg/kg 7,3 ± 1,0 7,3 ± 1,6 

GGTu (UI/L) 
2mg/kg 33,5 ± 6,7 33,4 ± 14,4 

20 – 46**** 5mg/kg 38,1 ± 12,8 38,7 ± 19,9 

10mg/kg 22,9 ± 12,1 41,8 ± 4,7 

Nível de significância: 5% (p<0,05). 
* KANEKO et al. (2008) 
** MEYER et al. 2004 

***  LOPES et al,. 2005 
**** MENEZES et al,. 2010 
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ANEXO 3 

 
TABELA 2. Valores de média e desvio-padrão da bioquímica sérica e urinária em 

cães da raça Beagle, antes e 24horas após a administração de LASSBio 
294 em três concentrações diferentes (2, 5, 10mg/kg). UFG - Goiânia, 
GO, 2012. 

 

 
 

 Basal 24 horas Valores de referência 

 
Creat 

Sérica (mg/dL) 

2mg/kg 0,5 ± 0,09 0,5 ± 0,1 

05-1,5* 5mg/kg 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1 

10mg/kg 0,8 ± 0,2 0,6 ± 0,1 

 
 

Fosf. 

2mg/kg 3,9 ± 0,6 4,8 ± 0,2 

2,6 – 6,2** 5mg/kg 4,4 ± 0,3 4,6 ± 1,8 

10mg/kg 3,1 ± 0,6 3,9 ± 0,9 

Uréia (mg/dL) 
2mg/kg 25,7 ± 3,6 29,7 ± 7,6 

15-40* 5mg/kg 23,9 ± 8,9 22,5 ± 9,2 

10mg/kg 23,1 ± 3,8 24,3 ± 6,4 

EF sod 
2mg/kg 0,4 ± 0,05 0,5 ± 0,2 

< 1*** 5mg/kg 0,4 ± 0,52 0,5 ± 0,3 

10mg/kg 0,5 ± 0,25 0,8 ± 0,8 

 

EF pot 

2mg/kg 5,9 ± 3,3 12,2 ± 3,3 

< 20*** 5mg/kg 12,3 ± 11,3 9,9 ± 1,4 

10mg/kg 12,9 ± 6,8 15,8 ± 8,0 

 

PU/CU 

2mg/kg 0,09 ± 0,06 0,09 ± 0,01 

< 0,5**** 5mg/kg 0,33 ± 0,52 0,31 ± 0,48 

10mg/kg 0,11 ± 0,03 0,24 ± 0,19 

Nível de significância: 5% (p<0,05). 
*  BUSH (1999) 
**  KANEKO et al. (2008) 

***  REINE & LANGSTON, 2010 
**** GRAUER, 2011 
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ANEXO 4 
 
 

TABELA 3. Valores de média e desvio-padrão da bioquímica sérica e urinária em 
cães da raça Beagle, antes e 24horas após administração da dose de 
2mg/kg do LASSBio294, por trinta dias (uso contínuo). UFG – Goiânia, 
GO, 2012. 

 Basal 5º dia 12º dia 19º dia 26º dia 30º dia 7º após 
ALT 30,3 ± 6,8 62,8 ± 18,5 30,3 ± 6,8 28,2 ± 5,9 24,0 ± 2,8 29,3 ± 4,6 27,3 ± 4,3 

AST 31,4 ± 10,4 29,3 ± 5,9 32,4 ± 5,7 26,0 ± 9,5 25,1 ± 5,7 27,2 ± 5,7 23,0 ± 2,8 

FA 19,7 ± 11,0 29,9 ± 7,9 20,2 ± 9,4 24,9 ± 13,2 19,7 ± 5,0 24,7 ± 9,3 16,9 ± 8,3 

GGTs 6,6 ± 1,3 6,1 ± 1,0 6,1 ± 1,0 5,8 ± 0,6 6,6 ± 1,6 5,3 ± 1,0 6,1 ± 1,3 

GGTu 33,5 ± 6,7 68,8 ± 47,2 61,1 ± 66,1 50,7 ± 18,9 40,8 ± 28,3 52,0 ± 23,5 54,7 ± 8,5 

CREATs 0,55 ± 0,09 0,67 ± 0,06 0,65 ± 0,12 0,68 ± 0,10 0,64 ± 0,16 0,65 ± 0,11 0,68 ± 0,13 

FOSF 3,9 ± 0,6 2,5 ± 0,9 2,7 ± 0,6 3,3 ± 0,6 3,0 ± 0,9 2,8 ± 0,7 2,3 ± 0,6 

UREIA 25,7 ± 3,6 29,1 ± 8,0 27,1 ± 8,5 30,6 ± 7,1 33,8 ± 8,3 27,04 ± 5,3 26,1 ± 6,6 

CK 116,5 ±43,4 92,2 ± 31,6 145,6 ± 

76,7 

82,5 ± 40,6 58,2 ± 21,7 82,5 ± 40,6 72,8 ± 17,1 

EF SOD 0,4 ± 0,11 0,8 ± 0,80 0,4 ± 0,21 0,4 ± 0,22 0,3 ± 0,15 0,4 ± 0,13 0,2 ± 0,14 

EF POT 5,9 ± 3,3 12,8 ± 3,7 8,5 ± 1,5 10,3 ± 2,3 9,6 ± 4,4 14,0 ± 6,7 10,1 ± 4,7 

PU/CU 0,10 ± 0,05 0,16 ± 0,09 0,15 ± 0,05 0,20 ± 0,12 0,25 ± 0,20 0,16 ± 0,13 0,21 ± 0,09 

Nível de significância: 5% (p<0,05). 
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ANEXO 5 

 

TABELA 4.   Valores de média e desvio-padrão dos parâmetros da urinálise em cães 
da raça Beagle, antes e 24horas após a administração de LASSBio 294 
em três concentrações diferentes (2, 5, 10mg/kg). UFG - Goiânia, GO, 
2012.  

 

 
 

 Basal 24 horas Valores de referência 

EGLR 
2mg/kg 5 ± 5,2 3 ± 1,7 

 5mg/kg 2,8 ± 2,1 4,2 ± 3,7 

10mg/kg 3 ± 2,3 4,8 ± 4,0 

Dens 
2mg/kg 1028,6 ± 8,5 1040,4 ± 14,5 

1015 – 1045** 5mg/kg 1027,8 ± 9,6 1029,6 ± 3,2 

10mg/kg 1033,8 ± 9,6 1028,6 ± 9,0 

pH 
2mg/kg 5,8 ± 0,8 6,2 ± 1,0 

5,0 – 7,5** 5mg/kg 6,3 ± 0,7 5,2 ± 0,2 

10mg/kg 6,1 ± 1,1 5,4 ± 0,4 

Nível de significância: 5% (p<0,05). 
*  MENEZES et al,. 2010 
**  REINE & LANGSTON, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 5 . Valores de média e desvio-padrão dos parâmetros da urinálise em cães 
da raça Beagle, antes e 24horas após administração da dose de 
2mg/kg do LASSBio294, por trinta dias (uso contínuo). UFG – Goiânia, 
GO, 2012.  

 Basal 5º dia 12º dia 19º dia 26º dia 30º dia 7º após 
EGLR 5 ± 5,2 4,4 ± 3,0 5,2 ± 4,3 3,8 ± 1,4 3 ± 1,8 3,4 ± 2,3 3,2 ± 3,0 

Dens 1028,6 ±8,5 1036,6±15,1 1031,8 ± 

11,6 

1029,2± 9,7 1018,6 ±11,4 1027,2 ±13,1 1015,2 ± 5,0 

ph 5,8 ± 0,8 7,5 ± 1,1 7,1 ± 0,73 7,6 ± 1,4 7,7 ± 1,3 6,7 ± 1,0 7,2 ± 1,1 

Nível de significância: 5% (p<0,05). 
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ANEXO 6 
 

TABELA 6 - Médias e Desvios-padrão dos valores obtidos da freqüência cardíaca, duração 
da onda P (ms), duração dos intervalos PR, QRS e QT, amplitude de P (mV), Q 
e R, ângulo do eixo cardíaco e QTc em cães da raça Beagle que receberam 
por via oral o protótipo a fármaco LASSBio 294 nas doses de 2, 5, 10mg/Kg. 
UFG- Goiânia, GO, 2012.  

  Basal 2 horas 4 horas 6 horas 12 horas 24 horas 

F
C

 

(b
p

m
) 2mg/kg 95,2

 Aa
  ± 9,6 91,4 

 Aa
 ± 8,1 84,8

 Ab
± 4,9 83,6

 Ab
 ± 8,2 90,0

 Aa
  ± 9,3 91,8

 Aa
  ± 7,0 

5mg/kg 93,2
 Aa

  ± 5,5 85,0
 Ab

  ± 3,3 84,8
 Ab

  ± 6,0 85,4
 Ab

  ± 7,7 95,0
 Aa

  ± 7,3 90,8
 Aa

  ± 3,8 

10mg/kg 88,4
 Aa

  ± 9,1 83,4
 Aa

  ± 5,6 88
 Aa

  ± 8,7 81,8
 Aa

  ± 2,4 91,2
 Aa

  ± 9,6 91,0
 Aa

  ± 8,7 

P
(m

s
) 2mg/kg 36,8

 Aa
 ± 2,4 37,6

 Aa
 ± 1,3 37,6

 Aa
 ± 1,3 38,8

 Aa
 ± 2,6 37,6

 Aa
 ± 1,3 38,2

 Aa
 ± 2,6 

5mg/kg 37
 Aa

 ± 0 37,6
 Aa

 ± 1,3 37,6
 Aa

 ± 1,3 37,6
 Aa

 ±1,3 37,6
 Aa

 ± 1,3 37,6
 Aa

 ± 1,3 

10mg/kg 36,2
 Aa

 ± 1,7 38,2
 Aa

 ± 2,6 36,8
 Aa

 ± 2,4 37,4
 Aa

 ± 3,5 37,6
 Aa

 ± 1,3 37,6
 Aa

 ± 1,3 

P
R

(m
s
) 2mg/kg 98,6

 Aa
 ± 6,2 100

 Aa
 ± 8,6 101,2

 Aa
 ± 9,8 106

 Aa
 ±11,0 101

 Aa
 ±11,1 95,8

 Aa
 ± 6,2 

5mg/kg 95,4
 Aa

 ± 8,7 97,6
 Aa

 ± 7,1 100,6
 Aa

 ± 3,2 102,6
 Aa

 ± 8,5 96,6
 Aa

 ± 7,8 94,8
 Aa

 ± 7,7 

10mg/kg 96
 Aa

 ± 4,4 101,4
 Aa

 ±5,4 103,4
 Aa

 ± 3,5 102,6
 Aa

 ± 2,8 93,4
 Aa

 ± 9,6 92,8
 Aa

 ± 7,3 

Q
R

S
 

(m
s
) 

2mg/kg 56
 Aa

 ± 7,3 56
 Aa

 ± 4,4 56
 Aa

 ± 6,2 59,2
 Aa

 ± 9,1 58,2
 Aa

 ± 6,1 58
 Aa

 ± 4,9 

5mg/kg 56,6
 Aa

 ± 3,5 59,4
 Aa

 ±10,5 57,4
 Aa

 ± 8,5 59,4
 Aa

 ± 6,4 57,2
 Aa

 ± 4,3 59,2
 Aa

 ± 5,3 

10mg/kg 55,4
 Aa

 ± 7,7 56
 Aa

 ± 3 57,2
 Aa

 ± 3,8 57,4
 Aa

 ± 6,5 57,8
 Aa

 ± 5,0 56
 Aa

 ± 4,8 

Q
T

(m
s
) 2mg/kg 202

 Aa
 ±11,3 219

 Aa
 ±14,2 226

 Ab
 ± 4,8 230

 Ab
 ± 8,4 210

 Aa
 ± 6,4 215

 Aa
 ±5,0 

5mg/kg 208
 Aa

 ± 21,7 219
 Aa

 ± 5,5 223
 Aa

 ± 8,7 221
 Aa

 ±11,5 211
 Aa

 ±12,1 216
 Aa

 ±9,8 

10mg/kg 212
 Aa

 ±15,4 221
 Aa

 ±20,0 217
 Aa

 ±20,8 225
 Aa

 ±11,3 209
 Aa

 ±19,1 206 
Aa

 ±13,3 

P
(m

V
) 2mg/kg 0,18

 Aa
 ± 0,04 0,18

 Aa
 ± 0,04 0,18

 Aa
 ± 0,02 0,17

 Aa
 ± 0,03 0,19

 Aa
 ± 0,03 0,19

 Aa
± 0,04 

5mg/kg 0,20
 Aa

 ± 0,03 0,20
 Aa

 ± 0,03 0,18
 Aa

 ± 0,02 0,18
 Aa

 ± 0,04 0,18
 Aa

 ± 0,03 0,21
 Aa

± 0,05 

10mg/kg 0,18
 Aa

 ± 0,04 0,18
 Aa

 ± 0,02 0,19
 Aa

 ± 0,02 0,18
 Aa

 ± 0,03 0,19
 Aa

 ± 0,05 0,19
 Aa

± 0,02 

Q
(m

V
) 2mg/kg 0,06

 Aa
 ± 0,06 0,06

 Aa
 ± 0,05 0,06

 Aa
 ± 0,06 0,06

 Aa
 ± 0,06 0,06

 Aa
 ± 0,06 0,06

 Aa
± 0,04 

5mg/kg 0,07
 Aa

 ± 0,06 0,09
 Aa

 ± 0,09 0,10
 Aa

 ± 0,10 0,09
 Aa

 ± 0,07 0,09
 Aa

 ± 0,10 0,07
 Aa

± 0,08 

10mg/kg 0,09
 Aa

 ± 0,08 0,05
 Aa

 ± 0,05 0,07
 Aa

 ± 0,07 0,08
 Aa

 ± 0,09 0,06
 Aa

 ± 0,05 0,07
 Aa

± 0,06 

R
(m

V
) 2mg/kg 1,01

 Aa
 ± 0,2 0,99

 Aa
 ± 0,1 1,05

 Aa
 ± 0,2 1,06

 Aa
 ± 0,2 1,06

 Aa
 ± 0,2 1,04

 Aa
 ± 0,2 

5mg/kg 1,04
 Aa

 ± 0,1 0,86
 Aa

 ± 0,4 1,04
 Aa

 ± 0,2 1,04
 Aa

 ± 0,1 1,02
 Aa

 ± 0,1 1,02
 Aa

 ± 0,1 

10mg/kg 0,98
 Aa

 ± 0,2 1,02
 Aa

 ± 0,1 1,05
 Aa

 ± 0,2 1,03
 Aa

 ± 0,1 1,01
 Aa

 ± 0,2 1,05
 Aa

 ± 0,2 

S
T

(m
V

) 2mg/kg 0,04
 Aa

 ± 0,03 0,06
 Aa

 ± 0,04 0,04
 Aa

 ± 0,04 0,06
 Aa

 ± 0,04 0,05
 Aa

 ± 0,04 0,05
 Aa

± 0,04 

5mg/kg 0,06
 Aa

 ± 0,05 0,05
 Aa

 ± 0,04 0,05
 Aa

 ± 0,04 0,04
 Aa

 ± 0,03 0,03
 Aa

 ± 0,02 0,04
 Aa

± 0,04 

10mg/kg 0,05
 Aa

 ± 0,04 0,03
 Aa

 ± 0,04 0,04
 Aa

 ± 0,04 0,04
 Aa

 ± 0,04 0,05
 Aa

 ± 0,04 0,04
Aa

 ± 0,04 

Â
n

g
u

lo
 2mg/kg 59,8

 Aa
 ± 20,3 60,6

 Aa
 ± 15,0 60,6

Aa
 ± 11,7 70,2

 Aa
 ± 14,3 55

 Aa
 ± 5,5 60,2

 Aa
 ± 21,1 

5mg/kg 49
 Aa

 ± 11,0 50,2
 Aa

 ± 16,9 64,4
Aa

 ± 26,0 48,6
 Aa

 ± 14,2 49,8
 Aa

 ± 14,2 54,8
 Aa

 ± 15,1 

10mg/kg 67,8
 Aa

 ± 19,0 57,4
 Aa

 ± 8,3 49
 Aa

 ± 12,2 58,4
 Aa

 ± 11,3 63,6
 Aa

 ± 13,0 55
 Aa

 ± 13,5 

Letras minúsculas diferentes indicam diferença entre tempos de um mesmo grupo 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença entre grupos. 

Nível de significância: 5% (p<0,05). 
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ANEXO 7 

 

TABELA 7 - Médias e Desvios-padrão dos valores obtidos da freqüência cardíaca, 
duração da onda P (ms), duração dos intervalos PR, QRS e QT, 
amplitude de P (mV), Q e R, ângulo do eixo cardíaco e QTc em cães da 
raça Beagle, após administração da dose de 2mg/kg do LASSBio294, 
por trinta dias (uso contínuo). UFG – Goiânia, GO, 2012. 

 Basal 5º dia 12º dia 19º dia 26º dia 30º dia 7º após 
FC(bpm) 95,2 ± 9,6 100 ± 8,9 99,6 ± 12,1 107,4± 8,0 103 ± 7,0 97,2 ± 10,5 98,2 ± 12,1 

P(ms) 36,8 ± 2,4 37,4 ± 2,8 36,8 ± 2,4 37,4 ± 3,5 36,6 ± 4,0 37,6 ± 1,3 36,8 ± 2,4 

PR (ms) 98,6 ± 6,2 97,2 ± 4,3 94,6 ± 11,4 96,6 ± 10,3 95,4 ± 10,7 93,2 ± 7,4 98,8 ± 8,2 

QRS (ms) 56 ± 7,3 59,4 ± 6,4 62 ± 3,0 62 ± 5,8 60,8 ± 7,2 59,4 ± 2,5 59,4 ± 5,1 

QT (ms) 202,8 ±11,3 206,6± 16,1 208 ± 17,5 199,8 ± 8,1 200,6 ± 10,5 204,6 ± 8,9 206 ± 6,6 

P (mV) 0,18 ± 0,04 0,17 ± 0,04 0,19 ± 0,04 0,17 ± 0,03 0,18 ± 0,04 0,19 ± 0,03 0,19 ± 0,04 

Q (mV) 0,06 ± 0,06 0,03 ± 0,02 0,04 ± 0,04 0,04 ± 0,04 0,05 ± 0,05 0,04 ± 0,03 0,06 ± 0,05 

R (mV) 1,01 ± 0,22 0,95 ± 0,15 1,03 ± 0,18 0,94 ± 0,15 0,91 ± 0,22 1 ± 0,13 1 ± 0,09 

ST (mV) 0,04 ± 0,03 0,04 ± 0,03 0,02 ± 0,02 0,01 ± 0,03 0,02 ± 0,02 0,02 ± 0,03 0,04 ± 0,03 

Ângulo 59,8 ± 20,38 59,2 ± 15,9 71,4 ± 10,0 56,6 ± 19,8 76,2 ± 24,7 56,6 ± 13,3 63 ± 7,4 

QTc 255,2 ± 19,9 265,8± 13,4 266,8 ± 17,8 267,6± 17,1 264,6 ± 11,7 265,2 ± 24,4 262,8 ± 12,9 

Nível de significância: 5% (p<0,05). 
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ANEXO 8 

 

TABELA 8.  Valores médios e desvios-padrão, da frequência cardíaca (FCbpm) dos 
diâmetros da aorta (AO(mm)) e átrio esquerdo (AE(mm)), da relação 
átrio esquerdo/aorta (AE/AO) em modo-M e modo bidimensional e da 
separação septal do ponto E da mitral (SSPE(mm)), obtidos por meio da 
ecocardiografia em modo-M em cães da raça Beagle que receberam por 
via oral o protótipo a fármaco LASSBio 294 nas doses de 2, 5, 10mg/Kg. 
UFG – Goiânia, GO, 2012.  

 

 
 

 Basal 2 horas 4 horas 6 horas 12 horas 24 horas 

FC 

(bpm) 

2mg/kg 92
 Aa

  ± 16,2 80
 Aa

  ± 9,7 81
 Aa

  ± 17,6 79
 Aa

  ± 6,5 93
 Aa

  ± 10,9 87 
Aa

 ± 13,5 

5mg/kg 91
 Aa

 ± 17,5 81
 Aa

 ± 20,9 87
 Aa

 ± 16,9 91
 Aa

 ± 16,1 89
 Aa

 ± 8,1 86
 Aa

 ± 7,6 

10mg/kg 92
 Aa

 ± 9,1 83
 Aa

 ± 11,9 87
 Aa

 ± 9,1 87
 Aa

 ± 12,8 92
 Aa

 ± 9,1 91
 Aa

 ± 11,8 

AO 

(mm) 

2mg/kg 13,9
 Aa

  ± 2,6 12,4
 Aa

  ± 2,1 12,0
 Aa

  ± 1,0 12,6
 Aa

  ± 1,5 13,0
 Aa

 ± 2,5 13,0
 Aa

  ± 2,0 

5mg/kg 13,6
 Aa

  ± 1,5 13,0
 Aa

  ± 0,9 12,3
 Aa

  ± 1,5 12,5
 Aa

  ± 2,1 12,6
 Aa

  ± 1,6 12,1
 Aa

  ± 1,6 

10mg/kg 13,4
 Aa

  ± 1,2 13,0
 Aa

  ± 0,7 13,0
 Aa

  ± 1,1 12,7
 Aa

  ± 1,9 14,2
 Aa

  ± 2,6 11,9
 Aa

  ± 1,4 

AE 

(mm) 

2mg/kg 14,1
 Aa

  ± 2,3 12,9
Aa

 ± 2,5 12,8
 Aa

 ± 1,4 13,1
 Aa

 ± 2,2 13,0
 Aa

 ± 2,3 13,7
Aa

 ± 1,7 

5mg/kg 14,0
 Aa

  ± 0,7 13,7
 Aa

 ± 1,3 13,0
 Aa

 ± 2,0 13,1
 Aa

 ± 2,6 13,4
 Aa

 ± 2,3 12,4
Aa

 ± 1,8 

10mg/kg 13,8
 Aa

  ± 1,6 13,5
 Aa

  ± 1,2 13,5
 Aa

  ± 1,8 13,0
 Aa

  ± 1,9 14,6
 Aa

  ± 2,6 12,1
Aa

 ± 1,5 

AE/AO  
2mg/kg 1,03

 Aa
 ± 0,06 1,04

 Aa
 ± 0,06 1,08

 Aa
 ± 0,06 1,05

 Aa
 ± 0,04 1,01

 Aa
 ± 0,04 1,05 

Aa
± 0,04 

5mg/kg 1,03
 Aa

 ± 0,08 1,05
 Aa

 ± 0,06 1,05
 Aa

 ± 0,09 1,04
 Aa

 ± 0,04 1,05
 Aa

 ± 0,06 1,02
 Aa

± 0,05 

10mg/kg 1,03
 Aa

 ± 0,03 1,03
 Aa

 ± 0,05 1,03
 Aa

 ± 0,04 1,03
 Aa

 ± 0,07 1,04
 Aa

 ± 0,01 1,02
 Aa

± 0,03 

AE/AO 
gen 

2mg/kg 1,02
 Aa

 ± 0,02 1,07
 Aa

 ± 0,08 1,09
 Aa

 ± 0,13 1,09
 Aa

 ± 0,11 1,07
 Aa

 ± 0,03 1,08
 Aa

± 0,05 

5mg/kg 1,03
 Aa

 ± 0,04 1,04
 Aa

 ± 0,03 1,01
 Aa

 ± 0,01 1,03
 Aa

 ± 0,03 1,05
 Aa

 ± 0,06 1,01
 Aa

± 0,03 

10mg/kg 1,05
 Aa

 ± 0,03 1,06
 Aa

 ± 0,06 1,06
 Aa

 ± 0,04 1,05
 Aa

 ± 0,05 1,03
 Aa

 ± 0,02 1,07
 Aa

± 0,08 

SSPE 
(mm) 

 

2mg/kg 4,4
 Aa

  ± 0,9 4,0
 Aa

  ± 1,1 4,1
 Aa

  ± 0,8 4,3
 Aa

  ± 1,1 4,5
 Aa

  ± 0,9 4,3
 Aa

  ± 1,1 

5mg/kg 4,2
 Aa

  ± 0,7 4,1
 Aa

  ± 0,8 3,8
 Aa

  ± 0,5 3,6
 Aa

  ± 0,3 3,9
 Aa

  ± 0,7 3,8
 Aa

  ± 0,8 

10mg/kg 3,6
 Aa

  ± 0,3 3,9
 Aa

  ± 0,7 3,6
 Aa

  ± 0,5 3,7
 Aa

  ± 0,7 3,2
 Aa

  ± 0,3 3,6
 Aa

  ± 0,5 

Letras minúsculas diferentes indicam diferença entre tempos de um mesmo grupo 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença entre grupos. 
Nível de significância: 5% (p<0,05). 
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ANEXO 9 
 
TABELA 9.  Valores médios e desvios-padrão, do diâmetro interno do ventrículo esquerdo na sístole 

(DIVEs(mm)) e diástole (DIVEd(mm)), da espessura do septo interventricular na sistole 
(SIVs(mm)) e diástole (SIVd(mm), da espessura da parede livre do ventrículo esquerdo na 
sístole (PLVEs(mm)) e diástole (PLVEd(mm)), diâmetro interno do ventrículo direito em 
diástole (DVDd(mm)), fração de ejeção (FE(%)), fração de encurtamento (FS(%)), índice 
cardíaco (IC(l/min/m

2
) e débito cardíaco (DC(l/min)), obtidos por meio da ecocardiografia 

em modo-M de cães da raça Beagle que receberam por via oral o protótipo a fármaco 
LASSBio 294 nas doses 2, 5, 10mg/kg. UFG – Goiânia, GO, 2012. 

  Basal 2 horas 4 horas 6 horas 12 horas 24 horas 

DIVEs 

2mg/kg 19,7
 Aa

  ± 2,5 18,2
 Aa

 ± 3,2 18,3
 Aa

  ± 1,6 19,3
 Aa

  ± 2,1 19,6
 Aa

  ± 2,2 17,1
 Aa

  ± 3,0 

5mg/kg 17,7
 Aa

  ± 3,5 18,3
 Aa

  ± 2,5 19,3
 Aa

  ± 2,1 18,6
 Aa

  ± 2,7 20,0
 Aa

  ± 1,9 17,2
 Aa

  ± 3,9 

10mg/kg 17,4
 Aa

  ± 3,3 17,1
 Aa

  ± 2,8 18,4
 Aa

  ± 1,8 19,4
 Aa

  ± 0,7 18,3
 Aa

  ± 2,6 19,5
 Aa

  ± 3,5 

DIVEd 
2mg/kg 27,8

 Aa
  ± 2,7 26,5

 Aa
  ± 4,0 26,1

 Aa
  ± 2,2 26,8

 Aa
  ± 2,4 26,4

 Aa
  ± 1,7 26,1

 Aa
  ± 3,2 

5mg/kg 26,7
 Aa

 ± 3,5 25,7
 Aa

 ± 1,4 26,8
 Aa

 ± 2,1 27,1
 Aa

 ± 3,2 26,1
 Aa

 ± 5,7 26,1
 Aa

 ± 4,2 

10mg/kg 26,5
 Aa

 ± 3,7 26,
 Aa

 1 ± 5,1 25,9
 Aa

 ± 2,1 28,0
 Aa

 ± 3,1 26,7
 Aa

 ± 3,0 27,1
 Aa

 ± 4,0 

SIVs 
2mg/kg 11,5

 Aa
  ± 1,8 11,2

 Aa
  ± 1,3 11,4

 Aa
  ± 2,9 12,1

 Aa
  ± 2,0 10,5

 Aa
  ± 0,9 11,9

 Aa
  ± 1,8 

5mg/kg 10,7
 Aa

  ± 1,0 10,8
 Aa

  ± 1,6 10,2
 Aa

  ± 1,2 11,5
 Aa

  ± 1,8 11,9
 Aa

  ± 1,3 12,2
 Aa

  ± 1,5 

10mg/kg 12,5
 Aa

  ± 3,0 12,1
 Aa

  ± 2,3 11,5
 Aa

  ± 1,2 12,3
 Aa

  ± 2,4 10,9
 Aa

  ± 2,5 11,7
 Aa

  ± 1,1 

SIVd 
2mg/kg 9,7

 Aa
  ± 1,4 9,1

 Aa
  ± 0,8 9,0

 Aa
  ± 2,0 9,6

 Aa
  ± 2,4 8,9

 Aa
  ± 0,7 9,1

 Aa
  ± 0,6 

5mg/kg 8,9
 Aa

 ± 1,7 8,8
 Aa

 ± 1,7 8,3
 Aa

 ± 2,3 9,6
 Aa

 ± 2,5 9,9
 Aa

 ± 1,4 9,8
 Aa

 ± 1,2 

10mg/kg 9,3
 Aa

 ± 0,8 9,7
 Aa

 ± 0,8 9,2
 Aa

 ± 1,2 10,5
 Aa

 ± 2,2 8,2
 Aa

 ± 1,4 9,0
 Aa

 ± 1,1 

PLVEs 
2mg/kg 10,3

 Aa
  ± 1,8 9,9

 Aa
  ± 0,9 9,8

 Aa
  ± 1,6 10,0

 Aa
  ± 1,5 10,1

 Aa
  ± 1,2 10,3

 Aa
  ± 1,7 

5mg/kg 9,9
 Aa

  ± 0,9 9,5
 Aa

  ± 1,4 10,3
 Aa

  ± 1,2 9,8
 Aa

  ± 1,1 10,0
 Aa

  ± 1,3 10,6
 Aa

  ± 1,7 

10mg/kg 10,4
 Aa

  ± 1,3 9,9
 Aa

  ± 0,8 9,8
 Aa

  ± 1,0 9,9
 Aa

  ± 1,3 10,1
 Aa

  ± 1,3 9,2
 Aa

  ± 1,0 

PLVEd 
2mg/kg 7,1

 Aa
 ± 1,5 7,4

 Aa
 ± 1,0 7,2

 Aa
 ± 1,4 7,4

 Aa
 ± 1,5 8,0

 Aa
 ± 1,4 7,5

 Aa
 ± 0,8 

5mg/kg 7,0
 Aa

 ± 0,9 6,7
 Aa

 ± 0,9 7,3
 Aa

 ± 0,7 7,0
 Aa

 ± 0,6 7,4
 Aa

 ± 0,6 7,4
 Aa

 ± 1,3 

10mg/kg 7,4
 Aa

 ± 1,0 7,1
 Aa

 ± 0,6 7,3
 Aa

 ± 1,2 6,9
 Aa

 ± 1,2 7,0
 Aa

 ± 1,0 7,3
 Aa

 ± 1,0 

DVDd 
2mg/kg 6,6

 Aa
  ± 1,1 6,9

 Aa
  ± 1,7 7,5

 Aa
  ± 1,3 7,4

 Aa
  ± 1,8 6,9

 Aa
  ± 1,4 6,7

 Aa
  ± 1,1 

5mg/kg 7,4
 Aa

 ± 1,2 7,5
 Aa

 ± 0,8 6,9
 Aa

 ± 2,0 7,6
 Aa

 ± 1,3 7,3
 Aa

 ± 1,7 6,8
 Aa

 ± 1,9 

10mg/kg 7,3
 Aa

 ± 0,9 6,3
 Aa

 ± 1,0 7,4
 Aa

 ± 0,6 7,0
 Aa

 ± 1,1 6,6
 Aa

 ± 1,4 7,0
 Aa

 ± 1,5 

FE% 
2mg/kg 57,8

 Aa
  ± 6,0 60,8

 Aa
  ± 6,1 58,0

 Aa
  ± 5,8 56,2

 Aa
  ± 2,3 53,0

 Ab
  ± 6,5 65,4

 Ab
± 10,1 

5mg/kg 64,4
 Aa

  ± 8,7 57,0
 Aa

 ± 12,6 56,0
 Aa

  ± 4,5 61,6
 Aa

  ± 5,4 57,4
 Aa

  ± 5,5 65,6
 Aa

  ± 7,0 

10mg/kg 65,0
 Aa

  ± 7,7 65,8
 Aa

  ± 4,6 57,8
 Aa

  ± 4,2 59,0
 Aa

  ± 7,7 61,2
 Aa

  ± 7,9 55,6
 Aa

  ± 7,9 

FS% 
2mg/kg 29,2

 Aa
  ± 3,4 31,2

 Aa
  ± 4,0 29,2

 Aa
  ± 3,9 28,0

 Aa
  ± 1,7 26,2

 Ab
  ± 4,1 34,8

 Ab
  ± 7,7 

5mg/kg 34,0
 Aa

  ± 6,4 29,0
 Aa

  ± 8,8 27,8
 Aa

  ± 3,2 31,6
 Aa

  ± 3,4 28,6
 Aa

  ± 2,3 34,6
 Aa

  ± 4,8 

10mg/kg 34,6
 Aa

  ± 5,5 34,8
 Aa

  ± 3,6 29,2
 Aa

  ± 2,7 30,0
 Aa

  ± 5,3 31,8
 Aa

  ± 5,3 27,6
 Aa

  ± 5,1 

IC 
2mg/kg 2,3

 Aa
  ± 0,2 2,3

 Aa
  ± 0,7 2,2

 Aa
  ± 0,3 2,3

 Aa
  ± 0,3 2,3

 Aa
  ± 0,2 2,2

 Aa
  ± 0,2 

5mg/kg 2,5
 Aa

  ± 0,2 2,2
 Aa

  ± 0,4 2,1
 Aa

  ± 0,2 2,4
 Aa

  ± 0,5 2,5
 Aa

  ± 0,2 2,3
 Aa

  ± 0,2 

10mg/kg 2,2
 Aa

  ± 0,2 2,2 ± 0,8
 Aa

 2,4
 Aa

  ± 0,4 2,5
 Aa

  ± 0,3 2,5
 Aa

  ± 0,4 2,5
 Aa

  ± 0,4 

DC 

2mg/kg 1,1
 Aa

  ± 0,1 1,1
 Aa

  ± 0,5 1,0
 Aa

  ± 0,1 1,1
 Aa

  ± 0,1 1,0
 Aa

  ± 0,1 1,0
 Aa

  ± 0,1 

5mg/kg 1,2
 Aa

  ± 0,1 1,0
 Aa

  ± 0,04 1,0
 Aa

  ± 0,2 1,1
 Aa

  ± 0,2 1,2
 Aa

  ± 0,1 1,1
 Aa

  ± 0,1 

10mg/kg 1,0
 Aa

  ± 0,1 1,0
 Aa

  ± 0,1 1,1
 Aa

  ± 0,2 1,2
 Aa

  ± 0,1 1,2
 Aa

  ± 0,3 1,2
 Aa

  ± 0,2 

Letras minúsculas diferentes indicam diferença entre tempos de um mesmo grupo 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença entre grupos. 
Nível de significância: 5% (p<0,05). 
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ANEXO 10 
 
TABELA 10.Valores médios e desvios-padrão, do pico de velocidade da onde E da mitral 

(PVEM(cm/s)), pico de velocidade da onda A da mitral (PVAM(cm/s)), velocidade média 
do fluxo mitral (VMFM (cm/s)), relação E/A da mitral, velocidade média do fluxo aórtico 
(VMFA(cm/s), pico de velocidade do fluxo aórtico (PVFA(cm/s)), pico de velocidade da 
onda E da tricúspide (PVET(cm/s)), pico de velocidade da onda A da tricúspide 
(PVAT(cm/s)), velocidade média do fluxo tricúspide (VMFT (cm/s)), relação E/A da 
tricúspide, velocidade média do fluxo pulmonar (VMFP(cm/s)) e pico de velocidade do 
fluxo pulmonar (PVFP(cm/s)), obtidos por meio da ecocardiografia em modo Doppler de 
cães da raça Beagle que receberam por via oral o protótipo a fármaco LASSBio 294 nas 
doses de 2, 5, 10mg/Kg. UFG – Goiânia, GO, 2012.  

  Basal 2 horas 4 horas 6 horas 12 horas 24 horas 

PVEM 
(cm/s) 

2mg/kg 77,94 ± 12,99 78,02 ± 9,61 72,82 ± 13,39 78,7 ± 6,91 75,14 ± 9,68 79,16 ± 7,40 

5mg/kg 83,18 ± 9,71 85,08 ± 9,58 78,84 ± 10,68 78,04 ± 11,38 75,6 ± 12,12 81,74 ±11,52 

10mg/kg 75,52 ± 20,49 84,08 ± 8,00 79,76 ± 10,83 80,02 ± 14,51 78,56 ± 13,47 86,88 ±13,90 

 PVAM 
(cm/s) 

2mg/kg 45,06 ± 3,30 43,8 ± 10,48 39,78 ± 7,99 44,86 ± 6,34 49,06 ± 6,76 49,28 ± 7,10 

5mg/kg 44,56 ± 0,86 44,04 ± 6,58 43,22 ± 6,33 45,54 ± 11,55 46,62 ± 5,18 44,76 ± 7,87 

10mg/kg 42,6 ± 10,96 42,04 ± 12,64 38,44 ± 3,94 48,96 ± 4,06 47,04 ± 6,74 44,1 ± 11,46 

VMFM 
(cm/s) 

2mg/kg 35,36 ± 5,41 36,02 ± 5,47 34,92 ± 3,69 34,86 ± 5,42 33,98 ± 4,11 38,66 ± 5,16 

5mg/kg 35,56 ± 3,34 33 ± 3,23 35,94 ± 4,12 32,82 ± 3,41 32,22 ± 3,30 35,66 ± 8,02 

10mg/kg 30,58 ± 6,32 33,26 ± 8,77 30,74 ± 5,99 35,4 ± 6,64 35,98 ± 4,46 38,46 ± 10,5 

E/A  
2mg/kg 1,72 ± 0,25 1,91 ± 0,40 1,88 ± 0,47 1,78 ± 0,28 1,56 ± 0,34 1,63 ± 0,32 

5mg/kg 1,86 ± 0,23 1,97 ± 0,40 1,87 ± 0,51 1,83 ± 0,66 1,65 ± 0,42 1,84 ± 0,23 

10mg/kg 1,81 ± 0,43 2,15 ± 0,66 2,07 ± 0,16 1,63 ± 0,25 1,68 ± 0,24 2,07 ± 0,57 

VMFA 
(cm/s) 

2mg/kg -54,74 ± 7,32 -54,52 ± 5,78 -49,04 ± 8,06 -53,28 ± 9,14 -53,84 ± 13,6 -54,32 ± 4,79 

5mg/kg -53,76 ± 8,16 -50,26 ± 8,70 -44,98 ± 6,68 -49,56 ± 8,22 -59,64 ± 8,71 -59,5 ± 15,41 

10mg/kg -54,9 ± 8,38 -51,66 ± 5,17 -56,04 ± 14,5 -57,82 ± 11,3 -57,1 ± 12,93 -52,04 ± 7,50 

PVFA 
(cm/s) 

2mg/kg -91,72 ± 13,1 -91,5 ± 10,9 -85,2 ± 14,90 -93,84 ± 11,9 -92,16 ± 13,0 -92,74 ± 6,52 

5mg/kg -92,9 ± 14,79 -84,82 ± 12,4 -75,56 ± 11,9 -83,2 ± 10,33 -94,1 ± 14,5 -94,74 ± 21,2 

10mg/kg -92,74 ± 17,9 -86,9 ± 12,8 -95,96 ± 24,0 -101,7 ± 19,1 -95,8 ± 17,7 -89,18 ± 10,0 

PVET 
(cm/s) 

2mg/kg 60,34 ± 5,45 62,12 ± 7,38 69,34 ± 9,06 63,84 ± 7,28 61,94 ± 2,70 63,56 ± 5,71 

5mg/kg 65,5 ± 12,00 70,22 ± 9,63 67,4 ± 5,11 63,6 ± 10,98 67,18 ± 6,12 68,72 ± 9,33 

10mg/kg 62,48 ± 15,32 65,26 ± 5,28 67,96 ± 3,94 70,38 ± 13,41 69,26 ± 7,94 69,42 ± 7,10 

PVAT 
(cm/s) 

2mg/kg 34,84 ± 1,55 38,3 ± 5,23 36,98 ± 4,40 32,42 ± 4,75 39,78 ± 7,49 38,68 ± 8,71 

5mg/kg 40,92 ± 5,15 38,98 ± 6,59 29,76 ± 4,26 39,1 ± 4,51 38,2 ± 8,66 37,62 ± 4,53 

10mg/kg 41,74 ± 6,54 40,26 ± 8,44 40,1 ± 6,99 34,84 ± 3,34 44,02 ± 6,53 38,64 ± 4,62 

VMFT 
(cm/s) 

2mg/kg 29,58 ± 7,29 28,96 ± 1,59 28,94 ± 5,69 27,52 ± 3,72 28,96 ± 3,59 28,32 ± 4,21 

5mg/kg 27,06 ± 3,43 30,2 ± 4,44 25,24 ± 2,75 28,72 ±  5,27 28,68 ± 1,98 27,06 ± 4,36 

10mg/kg 26,6 ± 2,33 28,16 ± 4,26 26,76 ± 2,41 23,08 ± 3,21 30,4 ± 3,41 28,08 ± 2,67 

E/A 

2mg/kg 1,75 ± 0,16 1,64 ± 0,30 1,91 ± 0,43 1,99 ± 0,30 1,60 ± 0,34 1,69 ± 0,31 

5mg/kg 1,61 ± 0,21 1,85 ± 0,44 2,30 ± 0,40 1,63 ± 0,27 1,88 ± 0,68 1,83 ± 0,24 

10mg/kg 1,66 ± 0,35 1,97 ± 0,43 1,96 ± 0,17 2,06 ± 0,50 1,75 ± 0,25 2,11 ± 0,53 

VMFP 
(cm/s) 

2mg/kg -49 ± 6,50 -49,96 ± 8,40 -47,14 ± 8,32 -44,88 ± 6,07 -47,88 ± 7,31 -56,46 ± 9,89 

5mg/kg -52,84 ± 9,13 -47,22 ± 2,04 -48,32 ± 7,26 -48,02 ± 5,57 -53,64 ± 10,7 -50,88 ± 3,55 

10mg/kg -43,36 ± 7,01 -47,66 ± 7,72 -44,64 ± 3,35 -49,1 ± 3,77 -51,4 ± 10,25 -45,76 ± 3,66 

PVFP 
(cm/s) 

2mg/kg -81,58 ± 8,49 -86,08 ± 6,41 -79,4 ± 17,15 -79,72 ± 15,8 -82,62 ± 10,1 -91,04 ± 12,2 

5mg/kg -87,46 ± 8,44 -81,88 ± 5,67 -82,5 ± 16,88 -79,8 ± 11,25 -83,76 ± 11,1 -85,4 ± 5,81 

10mg/kg -77,76 ± 14,8 -78,84 ± 8,54 -77,92 ± 6,32 -84,92 ± 7,88 -85,1 ± 8,81 -71,52 ± 6,68 

Nível de significância: 5% (p<0,05). 
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ANEXO 11 

 

TABELA 11. Valores médios e desvios-padrão, de todos os parâmetros 
ecodopplercardiográficos mensurados nesse experimento, obtidos 
por meio da ecocardiografia em modo-M e Doppler de cães da raça 
Beagle após administração da dose de 2mg/kg do LASSBio294, por 
trinta dias (uso contínuo). UFG – Goiânia, GO, 2012.  

 Basal 5º dia 12º dia 19º dia 26º dia 30º dia 7º após 
AO(mm) 13,9 ± 2,65 13,2 ± 1,54 12,92 ± 2,19 12,74 ± 1,8 12,82 ± 1,22 13,38 ± 2,07 12,94 ± 1,82 

AE(mm) 13,94 ± 2,3 12,9 ± 1,31 13,04 ± 2,12 12,74 ± 2,2 12,4 ± 1,20 13,50 ± 2,08 12,50 ± 1,82 

AE/AO(m

m) 

1,03 ± 0,06 1,01 ± 0,02 1,02 ± 0,03 1,02 ± 0,01 1,00 ± 0,01 1,01 ± 0,01 1,01 ± 0,01 

AE/AOge

n 

1,02 ± 0,02 1,01 ± 0,01 1,04 ± 0,03 1,04 ± 0,03 1,02 ± 0,01 1,03 ± 0,01 1,04 ± 0,03 

EPSS(m

m) 

4,44 ± 0,99 3,72 ± 0,51 3,40 ± 0,51 3,62 ± 0,63 3,60 ± 0,25 3,54 ± 0,57 3,20 ± 0,20 

RVDd 6,66 ± 1,18 8,16 ± 0,98 7,52 ± 0,94 7,82 ± 0,53 7,72 ± 0,47 8,52 ± 0,87 7,94 ± 1,05 

IVSd 9,7 ± 1,45 9,06 ± 1,31 9,80 ± 2,00 10,30 ± 1,8 9,40 ± 1,56 8,54 ± 1,37 9,66 ± 1,65 

LVDd 27,82 ± 2,7 26,98 ± 

2,53 

26,90 ± 4,31 28,40 ± 2,2 27,00 ± 2,51 26,62 ± 2,74 27,56 ± 2,45 

PWd 7,10 ± 1,58 7,34 ± 1,04 6,82 ± 1,17 6,84 ± 1,15 7,34 ± 1,07 7,18 ± 1,03 7,62 ± 0,75 

IVSs 11,58 ± 1,8 11,38 ± 

1,50 

13,72 ± 1,43 12,46 ± 1,9 11,56 ± 1,39 11,70 ± 1,74 12,24 ± 2,06 

LVDs 19,74 ± 2,5 18,54 ± 

1,74 

18,64 ± 1,98 19,54 ± 2,7 19,02 ± 2,70 17,70 ± 1,80 19,28 ± 2,91 

PWs 10,32 ± 1,8 10,26 ± 

1,23 

9,68 ± 1,87 9,88 ± 1,25 10,46 ± 1,30 10,22 ± 0,77 10,52 ± 1,78 

EF% 57,80 ± 6,0 60,8 ± 6,05 68,8 ± 9,83 60,8 ± 7,29 58,60 ± 7,76 63,80 ± 4,86 59,20 ± 8,22 

SF% 29,20 ± 3,4 31,40 ± 

4,39 

37,40 ± 8,26 31,40 ± 5,2 29,80 ± 5,06 33,60 ± 3,43 30,00 ± 5,74 

MEVp  77,9 ± 12,9 78,58 ± 

7,20 

74,82 ± 5,765 79,7 ± 11,4 80,84 ± 4,85 81,64 ± 10,3 79,72 ± 7,26 

MAVp  45,06 ± 3,3 45,98 ± 

4,16 

46,28 ± 7,96 44,48 ± 5,5 50,24 ± 7,65 51,52 ± 4,55 49,44 ± 8,74 

MVmn  35,36 ± 5,4 35,96 ± 

6,39 

33,34 ± 6,14 35,7 ± 6,72 33,86 ± 4,40 38,22 ± 5,01 37,10 ± 5,48 

E/A 1,72 ± 0,25 1,71 ± 0,18 1,64 ± 0,26 1,79 ± 0,20 1,63 ± 0,26 1,58 ± 0,17 1,65 ± 0,30 

AVmn(cm

/s) 

-54,74 ± 7,3 -60,0 ± 10,3 -56,36 ± 8,1 -53,32 ± 9,1 -60,94 ± 6,8 -55,28 ± 9,70 -54,10 ± 8,56 

AVp(cm/s

) 

-91,7 ± 13,1 -94,9 ± 11,4 -90,56 ± 14,1 -90,48 ± 9,8 -97,92 ± 8,66 -91,26 ± 13,9 -89,74 ± 14,7 

TEVp(cm/

s) 

60,34 ± 5,4 75,42 ± 

11,9 

64,20 ± 7,3 65,18 ± 5,5 66,84 ± 4,29 63,48 ± 2,64 71,08 ± 6,94 

TAVp(cm/

s) 

34,84 ± 1,5 39,46 ± 

5,85 

45,08 ± 8,21 41,14 ± 4,4 42,42 ± 2,71 42,56 ± 4,57 48,5 ± 7,32 

TVmn(cm/

s) 

29,58 ± 7,2 29,32 ± 

3,19 

29,76 ± 4,4 30,84 ± 4,9 29,46 ± 2,62 29,00 ± 3,15 33,80 ± 4,95 

E/A 1,75 ± 0,16 1,94 ± 0,40 1,45 ± 0,25 1,59 ± 0,18 1,57 ± 0,07 1,50 ± 0,19 1,50 ± 0,36 

PVmn(cm

/s) 

-49 ± 6,50 -54,84 ± 3,9 -51,78 ± 8,46 -54,98 ± 5,6 -54,48 ± 9,78 -51,24 ± 5,75 -48,72 ± 7,31 

PVp(cm/s

) 

-81,58 ± 8,4 -93 ± 10,2 -86,54 ± 18,3 -92,24 ± 6,2 -91,74 ± 14,5 -88,78 ± 8,5 -80,62 ± 10,5 

FC 92,2 ± 16,2 91,4 ± 

13,88 

95,2 ± 9,70 92,6 ± 8,90 90,2 ± 12,49 91,4 ± 5,36 91,4 ± 16,45 

IC 2,32 ± 0,27 2,37 ± 0,24 2,48 ± 0,29 2,55 ± 0,25 2,49 ± 0,37 2,26 ± 0,37 2,39 ± 0,22 

DC 1,10 ± 0,11 1,13 ± 0,13 1,19 ±  0,17 1,23 ± 0,10 1,20 ± 0,11 1,07 ± 0,13 1,14 ± 0,09 

Nível de significância: 5% (p<0,05). 
 

 

 

 

 


