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RESUMO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco cardiovascular e é 

uma doença na maioria das vezes de detecção tardia, devido à sua evolução lenta e silenciosa. 

Tanto em felinos como no homem a HAS é caracterizada por níveis elevados e sustentados de 

pressão arterial (PA). Como principais consequências da HAS são observadas lesões em 

órgãos importantes, tais como olhos, cérebro, rins e coração. A fim de evitar a grande 

problemática gerada pela HAS, pesquisas vem sendo conduzidas em busca de novos 

medicamentos capazes de controlar os níveis da PA. Recentemente foi desenvolvido um 

protótipo a fármaco (LASSBio-897) pelo Laboratório de Substâncias Bioativas (LASSBio) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que demonstrou significativa atividade 

vasodilatadora em ratos. Para a comprovação da eficácia dessa substância são necessários 

estudos pré-clínicos em outras espécies, que servirão para determinação da farmacocinética e 

segurança da molécula. Para isso é necessária a administração de doses pré-estabelecidas, 

obedecendo ao perfil toxicológico do protótipo a fármaco e monitoração do animal, sendo 

esta realizada por meio de análises hematológicas, avaliação da função renal e hepática com 

auxílio de análises bioquímicas e monitoração dos efeitos sobre o sistema cardiovascular por 

meio da realização de exames eletrocardiográficos, ecodopplercardiográficos e mensurações 

de pressão arterial sistêmica. Portanto esperava-se com este estudo a comprovação dos efeitos 

vasodilatadores do LASSBio-897 bem como avaliar a sua segurança clínica em gatos. No 

presente estudo, efeito vasodilatador induzido pelo protótipo LASSBio-897, fora observado, 

sendo a menor dose avaliada, a que apresentou melhor resposta vasodilatadora. 

 

 

Palavras-chaves: Eletrocardiografia, ecocardiografia, felinos, vasodilatação 

 

 

 

Abstract 

Systemic hypertension (SH) is one of the main cardiovascular risk factors. It is a disease of 

often late detection due to its slow evolution and silence. Both, cats and man, SH is 

characterized by high and sustained levels of blood pressure (BP). The main consequences of 

SH are injuries in major organs, such as eyes, brain, kidneys, and heart. In order to avoid 

major problems generated by SH, researches have been conducted to identify new molecules 

capable to control SH. Recently a new prototype (LASSBio-897), was developed by the 

laboratory of Bioactive Substances (LASSBio) at the Federal University of Rio de Janeiro 

(UFRJ), which demonstrated significant vasodilation activity in rats. For a better 

understanding of these prototype, pre-clinical studies are needed in another specie, witch will 

serve to determine the pharmacokinetics and safety of the molecule. Therefore it is necessary, 

obeying the toxicological profile of the prototype, to pre-establish and administrate doses to 

another specie, in these case cats. In order to identify possible cardiovascular effects some 

complementary exams are needed, such as electrocardiogram, echodopplercardiogram and 

blood pressure measurement, besides it`s necessary to identify possible toxicity effects, so 

hematological exams are also needed, such as hemogram and serum biochemical. The aim of 

the study was to prove vasodilator effect induce by LASSBio-897 in cats. This effect was 

seen specially for the smallest dose of LASSBio-897 proposed. 

 

Keywords: Electrocardiogram, echodopplercardiogram, feline, vasodilation  
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
1. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial sistêmica (PAS). É uma 

doença na maioria das vezes de detecção tardia, devido à  sua evolução lenta e silenciosa
1,2

.  

No Brasil cerca de 5,9% dos recursos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

destinam-se às complicações resultantes do diagnóstico tardio da HAS ou da não adesão ao 

tratamento adequado. O número estimado de pessoas com HAS é 18 milhões e apenas 30% 

fazem controle da doença
3
. 

As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morbimortalidade 

no mundo. São responsáveis por aproximadamente 29,2% da mortalidade mundial e a HAS é 

um dos principais fatores de risco cardiovascular
1
. 

 Estima-se que, no ano 2000, cerca de um bilhão de pessoas eram hipertensas e 

esta proporção poderia chegar a 1,56 bilhões de pessoas até 2025. Além disso, a HAS é 

responsável pelo óbito de aproximadamente sete milhões de pessoas por ano e a prevalência 

desta condição na população brasileira varia de 22% a 44% em pessoas abaixo de 60 anos e 

de 60% a 80% em idosos. A probabilidade de uma pessoa desenvolver HAS ao longo da vida 

é cerca de 90%
1,4,5

. 

 

2. PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E MÉTODOS DE MENSURAÇÃO EM FELINOS 

Numericamente, a PAS é expressa por pressão sistólica/pressão diastólica em 

mmHg. Pressão sistólica (PS) é a maior pressão que ocorre em cada ejeção sanguínea. Pressão 

diastólica (PAD) é a pressão mais baixa, obtida  logo antes da próxima ejeção sanguínea. A 

pressão média (PAM) é obtida pelo somatório entre a PAD e um terço da diferença entre PS e 

PAD
6
. 

A PAS é determinada pela resistência vascular periférica e pelo débito cardíaco. 

Um dos principais mecanismos de regulação da PAS são os barorreceptores, receptores 

sensoriais localizados nas paredes carotídeas e no arco aórtico. Estes são responsáveis por 

detectarem uma maior ou menor dilatação desses vasos e, consequentemente, atuarem como 

reguladores nervosos da PAS, por meio de feedback ao sistema nervoso central. A PAS 

também é influenciada por sistemas hormonais como: sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA), vasopressina e peptídeos natriuréticos. Existem ainda alguns órgãos que 

podem influenciar no controle da PA como os rins, além de quimiorreceptores que detectam 



 

 

2 

principalmente as concentrações de oxigênio, dióxido de carbono e hidrogênio, atuando por 

via simpática similarmente aos barorreceptores
7
. 

O SRAA é um complexo sistema neuro hormonal compensatório. Este é ativado 

para manter a pressão arterial e perfusão tecidual normais. A renina é liberada pelas células 

justaglomerulares renais, devido a redução da PAS, estimulação simpática aos adrenoceptores 

β-1 e redução de influxo de cloro e sódio à macula densa presente nos túbulos contorcidos 

distais. Uma vez liberada a renina cliva o angiotensinogênio circulante, formado 

principalmente no fígado, em angiotensina I. Esta é convertida em angiotensina II pela 

atuação da enzima conversora de angiotensina (ECA), presente principalmente nos 

pulmões
6,8,9

.  

A angiotensina II é um potente vasoconstritor, que aumenta a absorção de sódio 

nos túbulos contorcidos proximais e estimula a liberação de aldosterona, que também aumenta 

a absorção renal de sódio. Maior absorção renal de sódio promove maior expansão 

volumétrica intravascular e consequente aumento de PAS
10

. 

São vários os métodos de mensuração de PAS em pequenos animais, mas a 

avaliação por métodos diretos é mais fidedigna. No entanto, esse método de avaliação requer 

anestesia do paciente para colocação de cateter intra-arterial. Este é conectado a sensor de 

pressão e é considerado o padrão ouro para aferição de PAS. Há relatos de utilização deste 

método em animais não anestesiados, mas devido à grande dificuldade técnica, não é 

empregado rotineiramente, sendo preferencial a utilização de métodos indiretos não 

invasivos
11

. 

No método indireto, a pressão é mensurada com auxílio de cuffs compressivos. 

Atualmente, os métodos indiretos, por não serem invasivos, são mais aceitos. No entanto, 

requerem boas técnicas de mensuração, a fim de evitar valores equivocados de PAS. Os 

métodos indiretos mais utilizados na espécie felina são o método doppler, que possibilita a 

obtenção da PS, e o método oscilométrico, que possibilita a obtenção da PS, PAD e PAM. Em 

ambos os métodos indiretos, é importante que uma série de três a sete mensurações sejam 

realizadas. Destas, as duas mais discrepantes devem ser descartadas e uma média das demais 

deve ser utilizada
11,12

. 

No momento das mensurações, o estresse causado por erros de manejo ou devido 

à ansiedade do paciente são as principais causas de valores acima da normalidade para a 

espécie. Para evitar essas intercorrências, algumas medidas são importantes
13

.  

Recomenda-se utilizar um local tranquilo e silencioso, assim como permitir que o 

paciente ande livremente pelo consultório por um período de cinco a dez minutos para que o 
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mesmo possa aclimatar-se com o ambiente. A fase de aclimatação pode ser responsável por 

uma diminuição de até 20mmHg da PAS em gatos, por evitar artefatos de mensuração 

induzidos por ansiedade. Após a aclimatação, o paciente deve ser mantido em uma posição 

confortável, ou se necessário, no colo do proprietário. A maioria dos pacientes tolera a 

manipulação quando mantidos sentados e com contenção realizada pelo próprio proprietário
14

.  

A mensuração pode ser realizada com a colocação do cuff  em qualquer um dos 

membros torácicos ou pélvicos, ou ainda na base da cauda do paciente, desde que a largura do 

cuff seja 40% da circunferência do membro  utilizado. Na espécie felina, há preferência de 

utilização da base da cauda, onde obtêm-se a pressão da artéria coccígea, ou da região distal 

dos membros torácicos, onde obtêm-se pressão da artéria mediana
12,15

. 

A utilização de um cuff maior do que o recomendado pode gerar valores 

falsamente baixos, e quando menor que o recomendado, pode gerar valores falsamente 

aumentados
12

. Além disso, o tempo de uso e manejo inadequado de aparelhos para 

mensuração de PAS podem fazer com que esses dispositivos percam sua calibragem, 

fornecendo valores inadequados. Assim sendo, a manutenção periódica dos mesmos é 

recomendada
14

. 

A determinação de valores normais para a espécie felina ainda é algo discutível, 

devido à grande quantidade de intercorrências que podem fazer com que o veterinário adquira 

valores equivocados. A maioria dos estudos demonstraram valores de PS entre 133,6 a 

162,0mmHg em aferições pelo método doppler
16,17

. Já no método oscilométrico encontraram 

PS de 126 a 139,4 mmHg,  PAD de 77,1 a 90,6mmHg e PAM de 99,1 a 106,2mmHg. Sendo 

todos os valores obtidos em animais hígidos. Esses valores podem ser observados no Quadro 

1
13,18

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1 - Valores de pressão sistólica (PS), pressão diastólica (PAD) e pressão média (PAM), obtidos por métodos 

de mensuração não invasivos, em felinos hígidos 

Método indireto Numero de PS (mmHg) PAD (mmHg) PAM (mmHg) Autores 
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utilizado animais (n) 

doppler 53 133,60  16,00 - - Lin et al.
17

 

doppler 100 133,60  21,50 - - Paepe et al.
19

 

doppler 50 162,00  19,00 - - Sparkes et al.
16

 

oscilométrico 6 126,00  4,40 90,6  5,5 106,2  4,6 Belew et al.
13

 

oscilométrico 104 139,4  26,90 77,1  25,1 99,1  27,3 
Bodey e 

Sansom
18

 

Fonte: Belew et al.13,Sparkes et al.16,Lin et al.17,Bodey e Sansom18,Paepe et al.19 

 

3. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

Para a definição de HAS em seres humanos, os valores de PS devem ser 

≥140mmHg e/ou PD≥90mmHg, em medidas realizadas dentro do consultório, sendo o 

diagnóstico validado por medidas repetidas em pelo menos três ocasiões distintas
2
.  

Em felinos, a HAS pode ser dividida em três principais causas: artefatos de 

mensuração, tais como estresse induzido (síndrome do jaleco branco); secundária a outras 

doenças; ou ocorrer primariamente, sendo conhecida como hipertensão idiopática
14

. 

Nos felinos, a HAS é normalmente associada ao estresse, devido ao manejo. 

Belew et al.
13

 demonstraram que a excitação, causada pelo ambiente e devido ao exame 

clínico, pode ser responsável por um aumento de aproximadamente 30mmHg nos valores de 

PS de felinos.  

Em humanos quando os valores de PAS mantêm-se elevados em medidas 

realizadas no consultório (≥140/90mmHg) e normais em aferições realizadas em outras 

ocasiões, como em casa, há a chamada hipertensão arterial do avental branco, ou síndrome do 

jaleco branco
2
. 

A HAS secundária ocorre quando o paciente apresenta níveis elevados de pressão 

arterial devido à outras doenças pré-existentes, ou ainda devido a medicações como por 

exemplo glicocorticoides, eritropoietina e antinflamatórios não esteroides
14

. 

Em felinos cerca de 20% a 65% dos doentes renais crônicos, 14% a 23% dos 

hipertireoideos,   50% a 100% dos pacientes portadores de hiperaldosteronismo primário, e 

100% dos casos de feocromocitoma apresentam esse tipo de HAS
7,14,20

. 

A doença renal crônica é uma causa comum de mortalidade em felinos e sua 

prevalência aumenta de acordo com a idade do animal 
21

. A hipertensão associada a casos de 

doença renal crônica pode ocorrer em virtude da diminuição do filtrado glomerular e redução 

da excreção de sódio, levando ao aumento do volume sanguíneo. Além disto, a diminuição do 
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aporte sanguíneo renal, ou isquemia, ativa o SRAA, podendo, também, diminuir a produção 

de substâncias vasodilatadoras como prostaglandinas, contribuindo para o aumento da PAS
6
. 

Similarmente à espécie felina, no ser humano também são relatados casos de HAS 

secundária. Dentre as principais causas pode-se citar: hiperaldosteronismo, feocromocitoma, 

hipotireoidismo, hiperparatireoidismo e doença renal crônica. Cerca de 75% dos doentes 

renais crônicos apresentam HAS secundária à doença
22

. 

A HAS pode ainda ocorrer sem sinais de outras doenças pré-existentes ou devido 

ao estresse destes animais. Cerca de 20% dos felinos hipertensos podem apresentar essa forma 

de HAS, denominada idiopática ou primária
12

. 

O diagnóstico de HAS idiopática é baseado no aumento de PS e PAD acima de 

150mmHg e 95mmHg, respectivamente, associado a lesões em órgãos alvo (LOA)
11

. 

 

4. CONSEQUÊNCIAS DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

As principais consequências da HAS são lesões em órgãos importantes, tais como 

olhos, cérebro, rins e coração. Por volta de 40-60% de pacientes felinos portadores de HAS 

desenvolvem anormalidades oculares, podendo ser edema perivascular focal, hemorragia, 

isquemia, descolamento de retina, hifema, hemorragia de retina, glaucoma secundário e 

atrofia do nervo óptico e neuropatia óptica
7,12,23-25

. 

O fluxo sanguíneo à retina, coróide e nervo óptico é mantido por alternância da 

resistência vascular nas arteríolas retinianas, em mecanismo de autorregulação. Nos casos de 

retinopatia hipertensiva, aumentos de PAS podem fazer com que haja quebra da 

autorregulação, ocorrendo formação de pequenos focos de transudato em região periarterial 

interna da retina, em virtude de extravasamento das arteríolas da retina. Essas pequenas áreas 

aumentam, formando grandes regiões de edema intra retineano. Conforme a retinopatia 

hipertensiva avança, começam a ocorrer edemas sub retinianos, descolamento de retina e 

hemorragias
25

. 

Uma das anormalidades oculares mais comuns é o descolamento de retina, 

responsável por cegueira súbita em felinos hipertensos. Descolamento de retina, hemorragia 

de retina, ou combinação de ambas podem ser vistas em 48% de felinos hipertensos
26

.  

A instituição do tratamento anti-hipertensivo pode fazer com que a retina destes 

animais se reimplante ao local original, mas a recuperação da visão é rara. Lesões como essa 

são comuns também à espécie canina e são mais propícias de ocorrerem quando os níveis de 

PS estão ≥170mmHg
7,14

. 
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Nos rins, aumentos de PAS, inicialmente desencadeiam maior perda renal de água 

e sódio, auxiliando no controle da PAS. Quando a PAS mantêm-se elevada em quadros de 

HAS, começam a ocorrer degenerações tubulares e fibrose intersticial, que contribuem para a 

deterioração da função renal e aumento da resistência vascular, elevando ainda mais os níveis 

de PAS
10,23

. 

Lesões renais devido à HAS geralmente manifestam-se como diminuição da 

função renal, falência renal prematura e proteinúria
14

. Glomeruloesclerose, atrofia glomerular 

e glomerulite proliferativa são exemplos de danos aos glomérulos causados pela HAS
10

. 

Em estudo realizado por Jepson et al.
27

, proteinúria foi a variável mais 

significantemente associada à sobrevida de felinos hipertensos. A magnitude da proteinúria é 

um fator prognóstico de pacientes portadores de doença renal crônica, uma vez que o risco de 

mortalidade aumenta proporcionalmente ao aumento da proteinúria
14,28

. 

Syme et al.
21

 sugeriram que existe uma relação entre concentração de creatinina 

plasmática, pressão sistólica e proteinúria na espécie felina. Portanto, a monitoração da 

proteinúria é um importante parâmetro para avaliação do prognóstico de felinos hipertensos. 

A pressão arterial cerebral é normalmente mantida em um nível constante, apesar 

das variações da PAS, por meio de mecanismo de autorregulação da PAS cerebral. Este 

promove vasoconstrição nas artérias e arteríolas cerebrais quando a PAS sistêmica está 

elevada e vasodilatação quando a mesma está mais baixa. Quando a PAS sistêmica aproxima-

se do limite superior desse mecanismo, pode ocorrer distensão excessiva dos vasos, 

desencadeando falhas na barreira hematoencefálica. Assim sendo, há extravasamento de 

proteínas plasmáticas ao espaço extracelular causando edema vasogênico. Caso a PAS 

mantenha-se em níveis elevados esse edema torna-se generalizado, podendo ocorrer 

hemorragias
29

. 

Encefalopatias hipertensivas estão presentes em cerca de 15-46% dos casos de 

felinos hipertensos e são comumente associadas a aumento súbito de PAS sistêmica, ou 

PS>180mmHg. Na maioria dos casos, são observados cegueira súbita, descolamento de 

retina, fotofobia, desorientação, ataxia, convulsões e estupor
12,29

. 

No coração podem ocorrer alterações morfológicas do ventrículo esquerdo (VE), 

tais como hipertrofia concêntrica, envolvendo septo interventricular (SIV) e parede livre do 

ventriculo esquerdo (PLVE), e diminuição da câmara ventricular 
30

. Também podem ocorrer 

dilatação aórtica, aneurismas e anormalidades auscultáveis que podem ser detectadas em 

cerca de 50%-70% dos casos de HAS felina
12,23

.  
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Segundo Boon
30

, aumentos crônicos de pós-carga, em virtude de quadros 

hipertensivos, levam à hipertrofia miocárdica compensatória, na tentativa de minimizar o 

estresse causado à parede miocárdica. Nesta lógica, seria correto pensar que a evolução da 

hipertrofia ventricular seria diretamente relacionada com o grau da hipertensão. No entanto, 

outros fatores neuro-humorais podem promover hipertrofia miocárdica compensatória à 

elevação da PA. A hipertrofia pode ser simétrica, ou assimétrica, envolvendo SIV, PLVE, ou 

ainda a base do SIV em casos de hipertrofia septal assimétrica. 

Chetboul et al.
26

 relataram hipertrofia da parede livre do ventrículo esquerdo em 

46% dos felinos portadores de HAS. Além disso, sopros sistólicos (45%), ritmo de galope 

(12%) e remodelamento ventricular esquerdo (85%) foram achados comuns em felinos 

hipertensos. Em outro estudo realizado por Snyder et al.
31

, 74% dos felinos portadores de 

HAS possuíam hipertrofia ventricular esquerda (HVE).  

De acordo com Boon
30

, hipertrofia excêntrica do VE, que significa dilatação da 

câmara ventricular esquerda, foi observada em 13% dos felinos com HAS e hipertrofia na 

base do SIV foi a única alteração observada em muitos felinos hipertensos, apesar desta ser 

uma alteração comum em felinos idosos e normotensos. 

Em seres humanos, a prevalência de hipertrofia do ventrículo esquerdo está entre 

26% e 61% dos pacientes hipertensos. Achados ecocardiográficos tais como aumento da 

massa ventricular esquerda, hipertrofia concêntrica, aumento atrial esquerdo e hipertrofia 

septal assimétrica são comuns nessa doença
32

.  

 

5. MANEJO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

Para o tratamento da HAS em humanos, cinco classes principais de medicamentos 

anti-hipertensivos são usadas atualmente: diuréticos, β-bloqueadores, antagonistas dos canais 

de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e antagonistas de 

receptores de angiotensina. Esses medicamentos podem ser usados sozinhos ou em 

combinação. O controle da HAS em felinos é realizado principalmente com a instituição de 

medicamentos IECA, ou com a utilização de bloqueadores de canais de cálcio
12

. A redução na 

PAS promovida pela maioria destes fármacos está direta ou indiretamente relacionada com o 

relaxamento da musculatura lisa vascular
5
.  

No entanto, em muitos casos, há HAS secundária a outras doenças. Portanto, é 

importante o manejo da causa primária. Assim sendo, algumas classes de medicamentos 

podem ser melhor utilizadas, como por exemplo: β-bloqueadores para hipertensão associada a 

casos de hipertireoidismo; α e β bloqueadores, ou adrenalectomia em casos de HAS associada 



 

 

8 

a feocromocitomas; bloqueadores dos receptores de aldosterona, ou excisão cirúrgica de 

tumores de adrenal causadores de hiperaldosteronismo; combinações de IECA, bloqueadores 

dos receptores de aldosterona e bloqueadores dos receptores de angiotensina em casos de 

HAS secundária a doença renal crônica
14

.  

Os IECA atuam bloqueando a conversão de angiotensina I em angiotensina II, 

promovendo maior vasodilatação, menor absorção de sódio e consequente diminuição da 

PAS
10

. O IECA mais utilizado em felinos é o benazepril. Este é metabolizado à sua forma 

ativa (benazaprilato) no fígado. Cerca de 40% é absorvido quando administrado por via oral e 

não há interferência com a ingestão de alimentos. O pico de inibição à ECA ocorre por volta 

de duas horas após a ingestão oral. As doses de 0,25-0,5mg/kg, em uma única administração, 

podem promover a completa inibição da ECA e mantê-la acima de 90% até 24 horas após a 

administração do fármaco. Cerca de 85% é excretado pelas fezes e 15% pela urina
6
. 

Os IECA dilatam principalmente a arteríola renal eferente, diminuindo a pressão 

intraglomerular
14

. Em estudo realizado por King et al.
33

, o benazepril reduziu 

consideravelmente a proteinúria em felinos portadores de doença renal crônica e, como Syme 

et al.
21

 relataram possível interação entre PS e proteinúria, a utilização de benazepril pode 

auxiliar na diminuição da deterioração renal. 

A utilização de IECA como monoterapia para o tratamento de HAS em felinos 

não demonstra resultados satisfatórios a todos os pacientes. O benazepril associado à 

anlodipino demonstrou redução modesta de 10mmHg nos valores de PS em doentes renais 

crônicos. Portanto, sua principal vantagem encontra-se na redução da proteinúria nesses 

animais
12

.  

A entrada de cálcio nas células lisas musculares, presentes nos vasos sanguíneos, 

promove vasoconstrição e nos cardiomiócitos promove contração, além de efeitos 

dromotrópico e cronotrópico positivos. Essa entrada é mediada por canais de cálcio voltagem 

dependentes. Em ratos, a inibição dos canais de cálcio promove tanto vasodilatação imediata, 

como a longo prazo inibe hipertrofia vascular e remodelamento
34

. Snyder et al.
31

 

demonstraram que, após tratamento anti-hipertensivo utilizando anlodipino, cerca de 35% dos 

felinos hipertensos deixaram de apresentar hipertrofia ventricular demonstrando ação anti-

hipertrófica nesta espécie. 

A anlodipino inibe os canais de cálcio do tipo L promovendo vasodilatação e 

poucos efeitos cardíacos. É um fármaco metabolizado principalmente pelo fígado e apresenta 

poucos efeitos adversos em felinos
34,35

. Além do bloqueio dos canais de cálcio, a anlodipino 
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promove liberação de óxido nítrico no endotélio vascular, promovendo pronunciada redução 

da resistência vascular
11

. 

No entanto existem alguns casos, principalmente em humanos, que a HAS 

permanece acima das metas recomendadas, mesmo com a associação de três fármacos anti-

hipertensivos, de ações sinérgicas, sendo um deles na maioria das vezes um diurético, em 

quadros denominados de hipertensão arterial resistente. O índice de prevalência dos quadros 

de HAS resistente está em torno de 20% a 35% dos casos de HAS
22,36

. 

 

6. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS 

Levando em consideração a dificuldade do controle da PA em alguns casos, torna-

se necessário o desenvolvimento de novos fármacos capazes de controlar a PA e evitar 

complicações inerentes a quadros hipertensivos.  

No processo de desenvolvimento de um novo fármaco a química medicinal, por 

ter um caráter multidisciplinar abrangendo diversas especialidades como química orgânica, 

bioquímica, farmacologia, informática, dentre outros, desempenha um importante papel. 

Segundo a Iupac (International Union of Pure and Applied Chemistry) 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 disso, também incorpora os estudos de metabolismo e das 

relações entre a estrutura química e a atividade biológica, deixando claro a grande 

necessidade de cooperação entre ciências químicas, biológicas, farmacêuticas, médicas, 

físicas e computacionais
37-39

. 

O processo de desenvolvimento de um novo medicamento é dividido em duas 

grandes fases: descoberta, também conhecida como pré-clínica e desenvolvimento ou clínica. 

Nos estágios iniciais os esforços são concentrados, principalmente, para identificação e 

otimização de moléculas pequenas capazes de representar novas entidades química, com 

potencial de desenvolvimento clínico
37

. Os estudos pré-clínicos possuem como objetivo 

principal a avaliação farmacológica em sistemas in vitro, e em animais in vivo, para a 

obtenção do maior conhecimento possível acerca das propriedades e efeitos adversos do 

possível fármaco
40,41

.  

De acordo com a Resolução CNS 001/1988, os estudos pré-clínicos devem ser 

planejados de maneira a obter o máximo de informações com o menor número de animais 

possível e devem ser realizados em pelo menos três espécies de mamíferos, envolvendo a 
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mesma quantidade de machos e fêmeas e, ao menos uma espécie deve ser de mamíferos não 

roedores
42

. 

Nos estudos pré-clínicos é importante a avaliação toxicológica da substância 

testada. Assim sendo, estes estudos são subdivididos, de acordo com o tempo de exposição do 

animal à substância estudada, e classificados como: toxicidade aguda, avaliada por meio da 

administração de dose única ou de doses fracionadas em período não superior a 24 horas; 

toxicidade de doses repetidas, avaliada em estudos com período mínimo de 14 dias e 

administração da substância em intervalos regulares; toxicidade sub-crônica, estes estudos 

ampliam o tempo de avaliação para 30 dias ou mais; toxicidade crônica, estudos nos quais à 

administração da substância ocorre em intervalos regulares por período mínimo de 90 dias
40

. 

Após a validação dos estudos pré-clínicos as substâncias avaliadas passam para a 

fase de desenvolvimento ou estudos clínicos. Estes são realizados em seres humanos e são 

subdivididos em quatro fases, de acordo com o nível crescente de conhecimento que se tem 

sobre os efeitos daquela substância. Portanto os estudos da fase 2, por exemplo, só podem 

ocorrer após realização da fase 1 e assim sucessivamente
38

.  

As pesquisas da Fase 1 são realizadas em um pequeno número de pessoas 

voluntárias e geralmente sadias, porém de acordo com o objetivo da pesquisa os estudos 

podem ser realizados com pacientes de grupos específicos, como doentes renais, oncológicos, 

dentre outros. O numero de participantes pode variar de 10 a 80, a dose deve ser cerca de um 

décimo da considerada segura nos estudos pré-clínicos, e procura-se estabelecer critérios 

preliminares de segurança e tolerabilidade da substância. Na Fase 2 os pesquisadores buscam 

avaliar a eficácia terapêutica e segurança da substância. Os de Fase 2 iniciais ou 2a utilizam 

doses já testadas nos estudos de Fase 1 e procuram avaliar a utilidade da substância, as 

amostras são pequenas, bastante controladas e envolvem, geralmente, apenas uma única dose 

da substâncias. Os de Fase 2 avançados ou 2b, envolvem amostras de pacientes maiores (100-

1000), possuem critérios de inclusão bem definidos e a finalidade de estabelecer as doses que 

poderão ser utilizadas nos estudos de Fase 3 e possíveis efeitos adversos que podem vir a 

ocorrer, sendo portanto fundamentais para estabelecer a relação dano-benefício da 

substância
40

. 

As pesquisas de Fase 3 envolvem grandes amostras, podendo ser maiores que 

3000 pacientes, e seguem um protocolo único, quando realizados em diferentes locais, ou por 

vários grupos de pesquisa. Essa fase é muito importante para propiciar informações sobre 

possíveis efeitos adversos em um número maior de pessoas, sendo estes utilizados nas bulas 

dos possíveis medicamentos. Os de fase 4 são realizados após a liberação da substância para 
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comercialização como medicamento e tem por finalidade confirmar o valor terapêutico do 

novo medicamento em grandes números de pacientes que utilizam o produto em situações 

menos controladas
40,43

. 

Existem diversas dificuldades no desenvolvimento de novos fármacos no Brasil, 

tais como: altos custos, longo tempo para realização dos projetos e chegada do medicamento 

ao mercado e pouca experiência na área de inovação tecnológica, dentre outras. Por estes 

motivos de cada 30.000 moléculas sintetizadas, 20.000 (66,7%) entram na fase de estudos 

pré-clínicos, 200 (0,67%), entram na Fase 1 de estudos clínicos, 40 (0,13%) chegam a Fase 2, 

12 (0,04%) passam para a Fase 3 e somente 9 (0,027%) são aprovados pelos órgãos 

regulatórios e ainda assim, apenas um medicamento aprovado satisfaz o mercado de trabalho. 

Portanto o retorno financeiro é demorado e muitas vezes não se conseguem os incentivos 

necessários para o desenvolvimento de um novo medicamento
38,44

. Na Figura 1 é possível 

entender melhor o processo de desenvolvimento de um novo medicamento. 

 

 

FIGURA 1 - Processo de desenvolvimento a um novo fármaco. 

Fonte: Guido et al.
37

 

 

7. PROTÓTIPO A FÁRMACO ANTI-HIPERTENSIVO LASSBIO-897 

Recentemente novos compostos bioativos  da classe N-acilidrazônicos obtidos a 

partir do óleo de sassafrás Figura 2 (Ocotea pretiosa) foram desenvolvidos pelo Laboratório 

de  Síntese de Substâncias Bioativas (LASSBio) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ)
5
.  
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FIGURA 2 – Ocotea pretiosa, planta da qual derivou o protótipo 

testado (LASSBio-897). 

Fonte: 
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=11603 

 
Dentre esses compostos o LASSBio-294  foi descrito como um potente inotrópico 

positivo, devido sua capacidade de aumentar a disponibilidade de Ca
2+

 no interior do retículo 

sarcoplasmático. Além disso, esse mesmo protótipo demonstrou ação vasodilatadora em anéis 

aórticos de ratos por meio de possível ação inibitória  da fosfodiesterase do tipo 5 (PDE5). 

Diante das possibilidades de desenvolvimento de novos fármacos com atividade 

vasodilatadora, que poderiam auxiliar no controle da HAS, outros protótipos derivados do 

LASSBio-294 foram testados na musculatura lisa de vasos de ratos
5,45

. 

O LASSBio-897 foi obtido pela substituição de um anel 2-tienil por um anel 3-

tienil da estrutura do LASSBio-294 (Figura 3). Esse demonstrou capacidade de vasodilatação 

em anéis aórticos de ratos, 200 vezes maior que seu precursor. Além de testes in vitro como 

citado anteriormente o LASSBio-897 foi capaz de  reduzir a pressão sanguínea imediatamente 

após sua administração parenteral intravenosa, na dose de 1mg/kg e também em uso contínuo 

por via oral, na mesma dose durante 14 dias, em ratos. Tanto em tratamentos agudos como a 

longo prazo, os animais não apresentaram sinais de mudanças de comportamento ou 

toxicidade, demonstrando o potencial a fármaco anti-hipertensivo de LASSBio-897
5
.  
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FIGURA 3 - Planejamento estrutural do LASSBio-897 

Fonte:   mmerle et al.
46

 

 

A vasodilatação induzida pelo LASSBio-897 é endotélio-dependente e mediada 

pelo óxido nítrico (NO)/monofosfato cíclico de guanosina (GMPc). Uma das principais 

substâncias vasodilatadoras liberadas pelo endotélio é o NO, capaz de produzir vasodilatação 

devido ativação da guanilato ciclase e consequente aumento intracelular de GMPc. Além do 

NO, o endotélio é o principal regulador da homeostase vascular por meio da síntese e 

liberação de vários fatores, em resposta a hormônios circulantes, autacóides, citocinas e 

fármacos, assim como a estímulos físicos e químicos
5,46. 

O GMPc media o relaxamento vascular por meio da ativação da proteína quinase 

G, que por sua vez reduz a sensibilidade de elementos contráteis ao Ca
2+

, ativa a captação de 

Ca
2+

 em depósitos intracelulares, aumenta o efluxo e  inibe o influxo de Ca
2+

, além de ativar 

canais de K
+
, levando a hiperpolarização de membrana. A presença do neurotransmissor 

acetilcolina (ACh) em células endoteliais provoca o relaxamento do músculo liso vascular o 

que é principalmente mediado pela liberação de NO. A vasodilatação induzida pela ACh em 

anéis aórticos de ratos é mediada principalmente por receptores muscarínicos M3 endoteliais, 

cuja ativação promove o aumento de Ca
2+

 intracelular e ativação da NO sintase
5
. 

Após estudos in vitro, realizados em anéis aórticos retirados de ratos, concluiu-se 

que o protótipo LASSBio-897 é possivelmente um agonista muscarínico, visto que é inibido 

por substâncias que atuam como antagonistas muscarínicos
46

. 
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O uso clínico de agonistas muscarínicos é muitas vezes limitado devido sua baixa 

seletividade aos subtipos de receptores muscarínicos (M1, M2 e M3). Este fato deve-se aos 

possíveis efeitos adversos. No entanto o LASSBio-897 parece ser seletivo aos receptores 

muscarínicos M3 porque a ativação de receptores M1, por exemplo, poderia reduzir a atividade 

locomotora, algo não observado nos ratos avaliados. A ativação de receptores muscarínicos 

M2 promove efeitos inotrópicos e cronotrópicos negativos no músculo cardíaco, algo que 

também não fora observado nos animais testados. Além disso o protótipo LASSBio-897 

induziu o relaxamento dos corpos cavernosos, cuja ação vasodilatadora é induzida por 

ativação de receptores muscarínicos M3
5
. 

Assim sendo, o protótipo LASSBio-897 é um forte candidato a ser uma nova 

estratégia terapêutica para o tratamento da HAS, em associação com outros agentes anti-

hipertensivos em um esquema multiterapêutico
5
. 

 

8. AVALIAÇÕES DO SISTEMA CARDIOVASCULAR 

A fim de dar continuidade ao desenvolvimento do LASSBio-897, conforme 

descrito anteriormente, torna-se necessária a realização de estudo pré-clínico em outra espécie 

de mamíferos, visto que já foram realizados estudos em duas espécies diferentes, ratos e cães.  

Nos demais estudos, o protótipo demonstrou atividade vasodilatadora, assim sendo a espécie 

felina foi escolhida para avaliar esta atividade. Para tanto, a realização de alguns exames 

complementares é essencial, tais como: eletrocardiografia (ambulatorial e dinâmica), 

ecodopplercardiografia e mensuração da pressão arterial sistêmica. 

As células miocárdicas possuem capacidade de gerar impulsos nervosos, 

propriedade conhecida como cronotropismo ou automatismo
47

. O eletrocardiograma dinâmico 

é um método de exame complementar capaz de detectar esses impulsos e representá-los 

graficamente, ou seja, o eletrocardiograma é um importante método para o diagnóstico de 

arritmias cardíacas. Além disso fornece informações do estado clínico do miocárdio, visto que 

alterações nas deflexões P-QRS-T podem estar relacionadas a doenças ou a fatores 

fisiológicos
48,49

. 

No processo de desenvolvimento de novos fármacos é importante estabelecer o 

perfil toxicológico da nova molécula, o que inclui identificação de possíveis alterações no 

sistema de condução elétrica do coração
50,51

. 

A principal desvantagem do eletrocardiograma ambulatorial é o pequeno período 

de monitoração, pois este exame representa aproximadamente 0,3% de um período de 24 

horas, quando realizado por aproximadamente cinco minutos
52

. Assim sendo, a realização de 
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eletrocardiograma dinâmico, também conhecido como Holter, realizado usualmente durante 

24 horas, torna-se imprescindível. Neste é possível identificar, quantificar, classificar e 

estadiar a malignidade  das arritmias, com melhor representatividade, isto pois, a monitoração 

por maior tempo é capaz de identificar variações elétricas em distintos momentos
53-56

. 

A ecodopplercardiografia é um exame complementar não invasivo, muito 

utilizado para avaliação do sistema cardiovascular, que permite a visualização dinâmica das 

estruturas cardiovasculares (câmaras cardíacas, valvas cardíacas, grandes vasos, dentre 

outros) do paciente
30

. 

Durante a realização do ecodopplercardiograma podem ser geradas imagens 

bidimensionais, também conhecidas como ecocardiografia em tempo real, imagens em modo-

M e método doppler. Nas imagens bidimensionais as ondas sonoras, recaptadas pelo aparelho 

de US, são reconstituídas em duas dimensões possibilitando a visualização dinâmica das 

estruturas anatômicas. No modo-M, a partir de uma imagem bidimensional, é gerado gráfico 

unidimensional, em movimento, mostrando a profundidade das estruturas pesquisadas em 

função do tempo. A seleção das estruturas cardiovasculares é realizada empregando-se um 

feixe unidimensional de ultrassom, focado em uma pequena porção do coração, este feixe é 

visualizado como uma linha na tela do aparelho e somente as estruturas, por onde a mesma 

passa, são visualizadas no gráfico gerado
57,58

.  

A metodologia doppler possui diferentes variações, dentre elas o doppler pulsado 

(PW), doppler contínuo (CW) e mapeamento de fluxo em cores (CF). Na metodologia doppler 

as ondas sonoras que entram em contato com estruturas em movimento, tais como as células 

sanguíneas, refletem diferentes comprimentos de onda com diferentes frequências. Assim 

sendo, é possível mensurar a velocidade do fluxo selecionado, por meio da determinação na 

mudança dessas frequências de feixes ultrassônicos. Além da velocidade é, também, possível 

determinar a direção do fluxo sanguíneo e possíveis turbulências ou refluxos, estabelecendo a 

presença ou ausência de insuficiências valvares
57

.  

 

9. AVALIAÇÕES HEMATOLÓGICAS E BIOQUÍMICAS 

A absorção de uma determinada substância é determinada pela via de 

administração e por certas propriedade físico-químicas da mesma. A maioria dos 

medicamentos administrados por via oral, sofrem metabolização hepática e em seguida são 

eliminados pela bile ou rins
59

.  

O fígado é o principal órgão responsável pela metabolização de substâncias 

administradas por via oral, neste órgão há presença de altas concentrações de citocromo 
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P450s, dentre outras enzimas biotransformadoras, assim sendo este órgão deve ser monitorado 

quanto a possíveis intoxicações que possam existir devido a ingestão de alguma 

substância
60,61

.  

Além do fígado algumas substâncias são metabolizadas pelos rins
62,63

. Os rins 

exercem múltiplas funções que podem ser didaticamente caracterizadas como filtração, 

reabsorção, homeostasia, funções endócrinas e metabólicas
64

. Portanto a avaliação da função 

hepática e renal são essenciais para definição do possível mecanismo de metabolização de um 

protótipo a fármaco, ou mesmo de possíveis alterações inerentes a intoxicações devido 

administração de uma nova substância.  

Dentre os exames complementares utilizados para detectar alterações nesses 

órgãos, citam-se algumas bioquímicas séricas: alanina aminotransferase (ALT), fosfatase 

alcalina (ALP), proteínas totais (PT), albumina, uréia e creatinina
65

 .  

Para a identificação de alterações hepáticas, tais como quadros de intoxicação 

medicamentosa, a mensuração sérica da atividade de algumas enzimas é importante. Dentre 

estas a ALT é uma enzima que reflete o grau de destruição dos hepatócitos mediante quadros 

de severa necrose
59

.  

A dosagem sérica de ALP é primariamente utilizada como indicador de doença 

hepática, esta enzima pode ser encontrada em distintos órgãos e no fígado concentra-se 

especialmente nos canalículos biliares e no epitélio dos hepatócitos. Diversas situações podem 

fazer com que haja aumento significativo da atividade enzimática da ALP, dentre essas citam-

se: prenhez e lactação; uso de glicocorticoides ou anticonvulsivantes; doenças hepatobiliares; 

maturação óssea (alta atividade osteoclástica e osteoblástica durante crescimento do animal); 

hipertireoidismo; neoplasias
66,67

. 

A avaliação da função hepática pode ser feita com auxílio de testes que são 

capazes de detectar a capacidade de síntese hepática como albumina, globulinas e proteínas 

totais
61,66

.  

A uréia é o principal metabólito nitrogenado derivado da degradação de proteínas 

pelo organismo, cerca de 90% de sua excreção é realizada pelos rins e corresponde a 

aproximadamente 75% do nitrogênio não proteico excretado, os outros 10% são eliminados 

pelo trato gastrintestinal e pela pele
68

. Quadros de insuficiência hepática podem representar 

aumento de uréia sérica, uma vez que o fígado é o principal responsável pelo ciclo de 

conversão da amônia intestinal a uréia, ciclo da uréia
66

. 

A creatinina é um resíduo da creatina. A transformação da creatina em creatinina 

acontece no tecido muscular, cerca de 1,6-2,0% de creatina livre é diariamente convertida 
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espontânea e irreversivelmente em creatinina, portanto a quantidade de creatinina livre é 

dependente principalmente da massa muscular. Sua excreção é principalmente renal, sendo a 

creatinina livremente filtrada pelos glomérulos, também é eliminada pelo trato gastrintestinal, 

devido metabolização de creatinina por bactérias intestinais. A creatinina não é reabsorvida 

pelos túbulos renais e também não é influenciada pela atividade hepática
64,65

. Assim sendo, a 

quantificação de uréia e creatinina séricas, são parâmetros hematimétricos comumente 

utilizados para avaliação da função renal
68

.  

 

10. METABOLISMO DE FÁRMACOS EM FELINOS 

Os xenobióticos, ou substâncias não naturais como fármacos ou toxinas, quando 

administrados a um paciente, passam por alguns processos nos quais são transformados  com 

auxilio de catalisadores enzimáticos. Este processo conhecido como biotransformação pode 

acontecer em diferentes órgãos como intestinos, pulmões, cérebro, epitélio nasal e pele. No 

entanto o principal responsável por metabolizar substâncias xenobióticas é o fígado
69

.  

No fígado existem diversas enzimas importantes no processo de biotransformação 

dos medicamentos, tais como o sistema enzimático citocromo P-450 (CYP) e  UDP glicuronil 

transferase (UGT). A disponibilidade destas enzimas diferencia-se de acordo com as espécies, 

ou seja, de acordo com a concentração enzimática de cada espécie os medicamentos serão 

biotransformados em diferentes velocidades
70,71

. 

O CYP é a classificação de enzimas, pertencentes a uma superfamília de 

monoxigenases contendo grupamentos heme, que são capazes de catalisar a incorporação de 

átomos de oxigênio no substrato, ou seja, promover oxidação,  e podem ser encontradas no 

fígado, rins, pulmões, estômago, e intestino de felinos. Esta superfamília é subdividida em 

famílias de 1-4, sendo estas as principais responsáveis pela biotransformação de xenobióticos, 

muitas vezes referenciadas como enzima de metabolização de fármacos
72

. 

De acordo com estudo conduzido por Segundo Shah et al.
73

 as enzimas CYP2B e 

CYP3A mostram diferente atividades para machos e fêmeas da espécie felina. Quando 

comparado ao ser humano a enzima CYP2C possui menor atividade em felinos, em 

contrapartida a enzima CYP1A possui maior atividade em felinos do que em cães ou no ser 

humano. Esses resultados corroboram para a confirmação da diferença existente entre 

espécies e sexo. Além disso, outros estudos demonstraram diferenças entre indivíduos, raça e 

idade
72

. 

Segundo Court
63

 a biotransformação de xenobióticos é principalmente realizada 

por reações bioquímicas de oxidação e conjugação, também conhecidas, respectivamente, 



 

 

18 

como fase I e fase II, respectivamente. A UGT é responsável pela glicuronidação de 

xenobióticos. Seres humanos expressam 19 diferentes isoenzimas de UGT, as quais são 

divididas em duas famílias e três subfamílias (UGT1A, UGT2A e UGT2B). Em contrapartida 

cães apresentam cinco isoformas e felinos domésticos apenas duas, o que justifica o maior 

tempo de eliminação de alguns xenobióticos, ou mesmo de intoxicação na espécie felina.  

Em estudo genético realizado por Shrestha et al.
74

, no qual avaliaram diferentes 

espécies carnívoras, incluindo 17 diferentes espécies felinas não domésticas, demonstrou-se 

que além dos felinos domésticos muitos felinos selvagens (leões, leopardos, jaguar branco, 

gato asiático dourado, pumas, dentre outros) possuem as mesmas deficiências de UGT, 

diferentemente de outros carnívoros não pertencentes a família Felidae, como: ursos, lobos e 

furões. 

Além disso, felinos possuem deficiências em sintetizar outras enzimas, que 

também atuam na metabolização de xenobióticos, como: N-acetiltransferase (NAT1 e NAT2), 

tiopurina S-metiltransferase (TPMT) e sítio de ligação de ATP subfamília G2 (ABCG2)
63

. 

Portanto, a compreensão dos mecanismos de biotransformação é de fundamental 

importância no desenvolvimento de um novo medicamento, pois é um fator determinante no 

perfil farmacocinético dos protótipos avaliados
72

. 

 

11. OBJETIVOS 

Considerando a necessidade de realização de estudo pré-clínico com o protótipo à 

fármaco LASSBio-897, em uma segunda espécie de mamífero não roedor, a espécie felina foi 

selecionada, inclusive por ser predisposta a quadros de hipertensão arterial sistêmica, 

principalmente secundária, assim como o ser humano, sendo portanto um bom modelo 

experimental.  

Assim sendo, os felinos foram monitorados por exames eletrocardiográficos, 

ecodopplercardiográficos, mensuração de pressão arterial sistêmica não invasiva, hemograma, 

e bioquímicas séricas, todos realizados antes e após a administração do protótipo. Para tanto 

os animais selecionados receberam, cada um, três diferentes doses do protótipo e uma dose de 

anlodipino, medicamento utilizado como controle positivo, com intervalo entre doses de pelo 

menos 15 dias, ou seja, por tempo prolongado.  

 

12. HIPÓTESES 

Estudos prévios realizados com o protótipo LASSBio-897 demonstraram 

importante ação vasodilatadora desta molécula in vitro e em diferentes espécies: ratos e cães. 
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Assim sendo, com a realização do presente estudo pretende-se comprovar os mesmos efeitos 

na espécie felina.  

Da mesma forma que observado em outras espécies, pretende-se observar a 

segurança deste protótipo para a espécie felina considerando os quesitos hematológicos e 

cardiovasculares.  

Em suma, a possibilidade de desenvolvimento de um novo medicamento, com 

efeito anti-hipertensivo, poderá auxiliar tanto seres humanos, nos quais os índices de 

mortalidade são altos devido a falta de controle de quadros hipertensivos, como felinos que 

atualmente possuem um único medicamento para controle efetivo de HAS, o anlodipino. 

Portanto a comprovação dos mecanismos de ação do LASSBio-897 podem garantir melhor 

qualidade de vida e longevidade aos pacientes hipertensos. 
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CAPÍTULO 2 – NOVO PROTÓTIPO A FÁRMACO LASSBIO-897 E SUA AÇÃO SOBRE O 

SISTEMA CARDIOVASCULAR DE GATOS HÍGIDOS E ANESTESIADOS COM ISOFLURANO 

 

Resumo 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um problema muito comum em animais de 

companhia, principalmente felinos. Muitos são os medicamentes existentes para controle da 

pressão arterial sistêmica (PAS) no mercado, porém apenas um bloqueador de canais de 

Ca
2+

, anlodipino, é eficaz como monoterapia para controle de HAS em felinos. Assim sendo, 

o desenvolvimento de novos fármacos para este fim é benéfico, não só para a medicina 

veterinária como também para a humana, visto que muitas pessoas morrem devido 

complicações da HAS. No presente estudo um novo protótipo a fármaco (LASSBio-897), 

foi avaliado para determinar seus efeitos vasodilatadores na espécie felina, visto que este foi 

eficaz para reduzir a PAS de ratos e de cães em estudos prévios, além de promover 

vasodilatação em estudos in vitro. No presente estudo oito felinos hígidos, SRD, machos e 

fêmeas, receberam aleatoriamente três doses do protótipo (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg) 

e de anlodipino (0,125mg/kg), todos por via oral. Para comprovação dos efeitos sobre o 

sistema cardiovascular exames eletrocardiográficos (ambulatorial e dinâmico), 

ecodopplercardiográfico e mensuração de PAS foram realizados e os resultados comparados 

por análise de variância, sendo as médias obtidas comparadas pelos testes T de Student, 

Duncan e Tukey, todos com nível de significância a 5%. Os dados adquiridos comprovaram 

efeito vasodilatador do protótipo, principalmente na dose de 0,25mg/kg. 

 

Palavras-chave: Felinos, hipertensão e vasodilatação. 

 

Abstract 

 

Hypertension is a very common problem in pets, specially cats. There are a lot of drugs 

which are used to control blood pressure (BP). However just one of them is effective as a 

unique therapy for feline patients, a calcium channel blocker known as amlodipine. 

Therefore, the development of new drugs for this purpose is beneficial, not only for 

veterinary medicine but also for humans, since many people die from complications of 

hypertension. In this study a new prototype drug (LASSBio-897), was assessed to determine 

vasodilators effect in felines, since in previous studies in rats and dogs, these prototype 

demonstrated effective reduction on BP, as well as promoted vasodilation in in vitro studies. 

In the present study eight healthy mongrel cats, males and females, were randomly selected 

to receive three doses of the prototype (0.25mg/kg; 0.5mg/kg; 1.0mg/kg) and amlodipine 

(0.125mg/kg), orally. To prove the prototype effects over cardiovascular system 

electrocardiograms (dynamic and ambulatory), echodopplercardiogram and BP 

measurements, were done. All data recorded was compared with variance analys and the 

averages obtained were compared by Student T test, Duncan test and Tukey test, all with a 

significance level of 5%. Data presented in this study proved vasodilation effect induced by 

LASSBio-897, especially with the smallest dose (0.25mg/kg). 

 

Key-words: Felines, hypertension and vasodilation. 
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial sistêmica (PAS). É uma 

doença na maioria das vezes de detecção tardia, devido sua evolução lenta e silenciosa
1,2

.  

No Brasil cerca de 5,9% dos recursos pagos pelo SUS destinam-se às 

complicações resultantes do diagnóstico tardio da HAS ou da não adesão ao tratamento 

adequado. O número estimado de pessoas com HAS é 18 milhões e apenas 30% fazem 

controle da doença
3
. 

Em felinos a HAS é normalmente associada ao estresse, devido ao manejo, 

podendo ser secundária, nos casos de nefropatias (20-65% dos casos de doença renal 

crônica), hipertireoidismo (9-23% dos casos), hiperaldosteronismo, hiperadrenocorticismo e 

feocromocitoma, ou ainda primária
4,5

. 

Similarmente à espécie felina, no ser humano também são relatados casos de 

HAS secundária. Dentre as principais causas pode-se citar: hiperaldosteronismo, 

feocromocitoma, hipotireoidismo, hiperparatireoidismo e doença renal crônica. Cerca de 

75% dos doentes renais crônicos, apresentam HAS secundária à doença
2,6

. As principais 

consequências da HAS são lesões em órgãos importantes, tais como olhos, cérebro, rins e 

coração
7
. 

O controle da HAS em felinos é realizado principalmente com a instituição de 

medicamentos inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou com a utilização do 

anlodipino, um bloqueador de canais de cálcio da classe das dihidropiridonas
8,9

.  

As células lisas musculares presentes nos vasos sanguíneos, contraem quando há 

influxo de íons cálcio. O anlodipino inibe os canais de cálcio do tipo L presentes nessas 

células, fazendo com que ocorra vasodilatação. É um fármaco metabolizado principalmente 

pelo fígado e apresenta poucos efeitos colaterais em felinos e pode reduzir em média de 30-

50mmHg a PA de felinos portadores de HAS, assim como diminuir a proteinúria, o que 

representa menor agressão renal. Pode ainda ser associado ao benazepril, que ajuda a reduzir 

as perdas protéicas renais e melhorar o controle da hipertensão glomerular
8-10

. 

No entanto, existem alguns casos em que a HAS permanece acima das metas 

recomendadas, mesmo com a associação de três fármacos anti-hipertensivos, de ações 

sinérgicas, em quadros denominados de hipertensão arterial resistente. O índice de 

prevalência dos quadros de HAS resistente em humanos é por volta de de 20% a 35%
6,11

. 

Levando em consideração a dificuldade do controle da PAS em alguns casos, 

torna-se necessário o desenvolvimento de novos fármacos capazes de controlar a PAS. 

Recentemente compostos obtidos a partir do óleo de sassafrás (Ocotea pretiosa) foram 
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desenvolvidos pelo Laboratório de  síntese de Substâncias Bioativas (LASSBio) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Dentre esses compostos o LASSBio-897 

demonstrou efeito vasodilatador em estudos prévios, tanto in vitro como in vivo. A 

vasodilatação induzida pelo LASSBio-897 é endotélio-dependente e mediada pelo óxido 

nítrico (NO)/monofosfato cíclico de guanosina (GMPc)
12

.  

Diante dos dados expostos fica claro que a HAS é um problema grave tanto na 

medicina veterinária como em saúde pública. Pode-se considerar a espécie felina um modelo 

experimental adequado para casos de hipertensão arterial sistêmica, porque assim como no 

ser humano, nessa espécie são relatados casos de HAS secundária. Portanto o controle da 

HAS é necessário a fim de evitar complicações clínicas. 

O presente estudo buscou demonstrar que o protótipo LASSBio-897 seria capaz 

de causar vasodilatação, reduzindo a PAS em felinos, de forma segura, sem causar efeitos 

adversos. Para tanto, os animais foram avaliados por meio da realização de exames 

eletrocardiográfico (ambulatorial e dinâmico), ecodopplercardiográfico e mensuração da 

pressão arterial. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O protocolo experimental deste estudo foi previamente submetido, analisado e 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de 

Goiás sob numero de protocolo 071/13 (Anexo 1). O ensaio foi realizado em oito felinos 

sem raça definida, sendo quatro machos e quatro  fêmeas, alojados em gatil experimental, 

localizado na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, onde 

tinham acesso à agua e ração normocalórica (Finotrato cat high premium buffet de sabores, 

VB alimentos
®
, Juciara – MT, Brasil) ad libitum. Inicialmente os animais passaram por 

período de aclimatação de 45 dias, durante o qual foram vacinados, desverminados e 

avaliados quanto a presença de possíveis alterações clínicas. 

Durante o estudo os gatos (n=8) foram alocados aleatoriamente em grupo 

controle positivo que recebeu anlodipino: Ganlo - 0,125mg/kg. E três grupos experimentais 

recebendo doses diferentes do LASSBio-897: G0.25 - 0,25mg/kg; G0.5 - 0,5mg/kg; G1.00 - 

1,0mg/kg.  

O composto testado (LASSBio-897) foi desenvolvido e sintetizado pelo Laboratório de Síntese de 

Substâncias Bioativas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LASSBio – UFRJ)  e as cápsulas necessárias 

para a administração aos animais, considerando as doses utilizadas em cada grupo, foram manipuladas pelo 

Laboratório de Bioconversão da Universidade Federal de Goiás (LaBiocon - UFG). 
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As cápsulas foram administradas, via oral, em dose única, no período da manhã. Os animais foram 

avaliados por um período de 48 horas após a administração da substância e o intervalo entre doses foi de 15 

dias. As doses experimentais foram distribuídas aleatoriamente entre os animais, de maneira que, ao final do 

estudo, todos os animais receberam cada dose experimental uma vez. 

A monitoração dos animais foi realizada 48 horas antes da administração dos 

compostos (T0), uma hora e meia (T1,5), três (T3), seis (T6), 12 (T12), 24 (T24) e 48 (T48) 

horas após.  

 

2.1 Procedimento anestésico  

Para realizar as avaliações os animais foram submetidos a anestesia com 

fármaco inalatório isoflurano (Isoflurano, BioChimico
®
, Rio de Janeiro – RJ, Brasil). Para a 

vaporização do medicamento foi utilizado aparelho de anestesia inalatória HB Conquest 

Shape
®
 com vaporizador calibrado para isoflurano. A indução foi realizada em caixa para 

anestesia (Figura 4), saturada inicialmente, durante cinco minutos, com o anestésico e 

oxigênio. Após este período, o animal era colocado dentro da caixa, onde permanecia em 

período de indução, variável de um minuto e meio a cinco minutos, sendo a perda de 

consciência o parâmetro para retirar o animal da caixa. Posteriormente à indução, os animais 

foram mantidos com  máscara inalatória, sendo vaporizado isoflurano (2-3,5v%) e oxigênio 

(3L/min), durante 20 minutos. Ao término dos exames complementares a vaporização de 

isoflurano era interrompida e o animal mantido apenas com oxigênio medicinal até sua 

completa recuperação, que ocorria entre 5-7 minutos. 

 

 

FIGURA 4 - Procedimentos anestésicos utilizados nos felinos do estudo. A: Indução em caixa 

previamente saturada com oxigênio medicinal e isoflurano. B: Manutenção 
anestésica com máscara. 
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2.2 Avaliações do sistema cardiovascular 

Para monitoração dos efeitos sobre o sistema cardiovascular foram realizados os 

seguintes exames complementares: mensuração de PAS por métodos não invasivos 

(oscilométrico e doppler), ecodopplercardiograma e eletrocardiograma (ambulatorial e 

dinâmico).  

As mensurações de PAS foram realizadas por meio de dois métodos não-

invasivos, doppler e oscilométrico. Para realização destes métodos, após anestesiados, os 

animais foram mantidos em decúbito lateral direito e o cuff foi posicionado no membro 

anterior esquerdo proximalmente à articulação radiocárpica. Para obtenção de valores 

fidedignos, além do posicionamento, todos os cuffs eram medidos antes da realização das 

avaliações, de maneira que a largura do cuff correspondesse a 40% da circunferência do 

membro utilizado, assim como recomendado por Brown et al.
7
. 

Para mensuração pelo método doppler, aparelho Microem DV 10 foi utilizado, e após 

posicionamento do cuff, o transdutor coberto com gel para ultrassom, foi colocado sobre a região palmar 

esquerda, próximo a articulação carpometacárpica, obtendo assim valores de PS. Já o método oscilométrico o 

aparelho Pet ap™ (Pet ap graphic™,  amsey  edical®, Tampa – FL, Estados Unidos da América) foi 

utilizado para obtenção dos valores de pressão arterial sistólica (PS), pressão arterial diastólica (PAD) e 

pressão arterial média (PAM) (Figura 5). 

Em cada avaliação foram obtidas cinco tomadas consecutivas de PAS, destas as duas mais 

discrepantes foram descartadas e o valor final obtido foi representado pela média aritmética das demais. Em 

cada momento experimental, a mensuração de PAS foi realizada com o animal anestesiado e após desligar a 

vaporização do anestésico, tendo sido realizado o método doppler um minuto e cinco minutos após a 

interrupção do anestésico e método oscilométrico dois minutos após a interrupção do anestésico  

 

 

FIGURA 5 - Mensuração de pressão arterial sistêmica (PAS) por métodos indiretos 

em felinos. A – Mensuração de PAS pelo método doppler, para 

obtenção de pressão sistólica. B – Mensuração de PAS pelo método 
oscilométrico, para obtenção de pressão sistólica, pressão diastólica e 

pressão média. 
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O estudo ecodopplercardiográfico foi feito com aparelho de ultrassonografia 

(My Lab30Vet-Pie Medical, Esaote
®
, Vaticano, Itália) e transdutor phased multifrequencial 

de 7,5-10MHz, disponíveis no Setor de Cardiologia do Hospital Veterinário da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás.  

Os animais foram inicialmente mantidos em decúbito lateral direito para 

obtenção de imagens entre o quarto e quinto espaços intercostais direitos (Figura 6), na 

janela paraesternal direita, e posteriormente em decúbito lateral esquerdo para obtenção de 

imagens entre o quinto e sexto espaços intercostais esquerdos, janela paraesternal esquerda. 

 

 

FIGURA 6 – Realização de exame ecodopplercardiográfico em felinos. 
A – Aquisição de imagens em janela paraesternal direita. 

B – Aquisição de imagens em janela paraesternal 

esquerda. 

 

Foram utilizados os modos bidimensional, modo-M e doppler pulsado (PW, 

doppler contínuo (CW) e mapeamento em fluxo de cores (CF).  No modo bidimensional foi 

possível a avaliação qualitativa das estruturas cardíacas (câmaras atriais e ventriculares, 

valvas cardíacas, septos interatrial e interventricular, artérias aórtica e pulmonar, e 

pericárdio), além de ter sido possível obter informações quanto ao movimento, anatomia 

cardíaca e relação espacial do coração. No modo-M foi possível obter dados quantitativos, 

em sístole e diástole, das: dimensões das câmaras cardíacas; espessuras da parede livre do 

ventrículo esquerdo e septo interventricular; índices funcionais como fração de ejeção, 

fração de encurtamento, débito cardíaco e volume sistólico. 

Já no método doppler foi possível a avaliação da direção e velocidade do fluxo 

sanguíneo dentro do coração e nos grandes vasos. Com auxílio do CF foi possível a 

obtenção qualitativa do fluxo sanguíneo em imagens bidimensionais. Em contrapartida com 
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a utilização do PW e CW foi possível quantificar os fluxos sanguíneos mitral, tricúspide, 

aórtico e pulmonar, obtendo informações de direção, velocidade e gradiente de pressão. 

Para a obtenção do eletrocardiograma ambulatorial (ECG), foi utilizado aparelho 

computadorizado (módulo de aquisição ECG-PC versão Windows 7, TEB®, São Paulo – SP, Brasil) na 

velocidade de 50 mm/s e sensibilidade 2N. 

Com os animais posicionados em decúbito lateral direito (Figura 7), 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 7 - Felino em decúbito lateral direito para a realização 

de eletrocardiograma e no qual os eletrodos estão 
posicionados conforme proposto por Tilley

13
. 

 

Todas as leituras foram feitas em DII, na voltagem 2N, segundo a técnica descrita por Tilley13, 

com obtenção dos seguintes parâmetros: ritmo e frequência cardíaca (bpm), duração (milisegundos) e 

amplitude (mV) da onda P e do complexo QRS, duração dos intervalos P-R e Q-T, nivelamento dos segmentos 

S-T e amplitude das ondas T. 

A eletrocardiografia dinâmica (sistema Holter) foi realizada por meio do 

aparelho de “Holter” de  CG Cardiolight
®

 em duas derivações pré-cordiais (rV2 e V4) 

durante 48 horas, para essas avaliações os animais não foram anestesiados. Após adequada 

colocação dos eletrodos adesivos, os cabos específicos do aparelho, foram a eles acoplados, 

e o equipamento acondicionado em roupa, especialmente confeccionada para oferecer total 

liberdade de movimentos ao animal e proteção ao aparelho (Figura 8). Após acoplagem dos 

eletrodos ao aparelho o horário foi ajustado (tempo zero) e desligado apenas após 48 horas 

de monitoração. As informações foram gravadas em cartão de memória do aparelho e 
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posteriormente transferidas e interpretadas pelo software de leitura Cardio Sistemas (versão 

5.382.110.138, 2013
©
). Durante realização de eletrocardiografia dinâmica os animais 

receberam apenas uma dose dos tratamentos testados, assim sendo, cada animal recebeu uma 

cápsula de LASSBio-897 1,0mg/kg logo após início da monitoração. 

 

 

FIGURA 8 - Colocação de Holter em felino. A – Eletrodos acoplados ao 

hemitórax direito. B – Eletrodos acoplados ao hemitórax 
esquerdo. C – Ajuste do aparelho (tempo zero). D- Animal com 

holter protegido por roupa específica. 

 

2.3 Análises estatísticas 

Os felinos foram distribuídos de forma inteiramente casualizada, sendo os 

tratamentos, as parcelas (doses) e os períodos de avaliação as subparcelas (T0,T1,5, T3, T6, 

T12, T24, T48). Cada animal foi considerado uma unidade experimental e os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelos testes T 

de Student, de Duncan e de Tukey, todos com nível de significância de 5%. As análises 

foram realizadas com auxílio do software estatístico R
®
 
14

. 

 

3. RESULTADOS  

 
3.1 Avaliação da pressão arterial sistêmica 

Os valores de PAS foram mensurados por método indireto, doppler e 

oscilométrica, e podem ser visibilizados nas Tabelas 1 e 2 e Figuras 9 e 10. 
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TABELA 1 – Médias de pressão arterial sistólica (PS) obtidas pelo método indireto doppler de 

felinos SRD submetidos a administração de LASSBio-897 (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 

1,0mg/kg) e anlodipino (0,125mg/kg), durante 48 horas de avaliação. UFG, Goiânia-

GO, 2015. 

Tempos Anlo 0,25 0,5 1,0 Médias P* P** P*** 

T0 95,24 a 85,99 73,58 ab 81,75 b 84,14 ab 

0,5758 0,0348 0,0343 

T1,5 78,83 ab 84,50 81,00 ab 77,23 b 80,39 ab 

T3 73,58 b 76,99 75,25 ab 78,50 b 76,08 ab 

T6 76,75 b 73,99 73,91 ab 76,25 b 75,22 b 

T12 86,66 ab 80,41 87,33 a 83,75 ab 84,54 a 

T24 81,83 ab 78,16 65,08 b 99,49 a 81,14 ab 

T48 75,25 b 76,08 76,08 ab 80,25 b 76,91 ab 

Médias 81,16 79,45 76,03 82,46  

Letras minúsculas comparam tempos nas colunas. *Valor de probabilidade para efeito de tratamento. **Valor 

de probabilidade para efeito de tempo. ***Valor de probabilidade na interação tempo e tratamento. 

 

 

FIGURA 9 – Valores de pressão sistólica obtidos pelo método doppler, antes e após administração 

do protótipo LASSBio-897. 

  

Na avaliação dos dados de PAS obtidos pela metodologia doppler foram 

observadas diferenças estatísticas entre os tempos e na interação entre tempos e tratamentos. 

Porém, não houve diferença estatística entre tratamentos. 
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Levando em consideração as médias marginais dos tempos avaliados, é possível 

perceber que a PS apresentou redução gradativa com valores mínimos às seis horas, quando 

comparado ao tempo basal, e aumento em 12 horas com posterior redução às 24 e 48 horas. 

No entanto quando avaliamos cada um dos tratamentos esta redução de PS 

ocorreu em momentos diferentes para cada tratamento. Assim sendo, para o tratamento com 

anlodipino houve redução gradativa de PS a partir de T1,5, sendo observada diminuição 

significativa em T3, T6 e T48. 

Para o protótipo LASSBio-897 houve redução significativa de PS às seis horas 

para a menor dose (0,25mg/kg) e maior dose (1,0mg/kg), sendo observada redução mesmo 

após 48 horas, e apenas às 24 horas para a dose intermediária (0,5mg/kg), com aumento em 

todos os outros tempos testados. A comparação entre os valores de PS obtidos em Ganlo e 

G0.25 pode ser visibilizada na Figura 10. 

 

 

FIGURA 10 – Comparação entre os valores de pressão sistólica, obtidos pelo método doppler, 

para o Ganlo e G0.25. 

 

 Levando em consideração cada grupo testado, Ganlo apresentou a maior 

diferença entre o tempo T0 e o menor valor de PS observado (T0-T3=21,66mmHg), seguido 

de G0.25 (T0-T6=12,0mmHg), G0.5 (T0-T24=8,50mmHg) e G1.00 (T0-T6=5,50mmHg).  
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TABELA 2 - Médias de pressão arterial sistólica (PS), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média 

(PAM), obtidas pelo método indireto oscilométrico de felinos SRD submetidos a administração de 

LASSBio-897 (0,25; 0,5; 1,0mg/kg) e anlodipino (0,125mg/kg), durante 48 horas de avaliação 

Variável Tempos Anlo 0,25 0,5 1,0 Médias P* P** P*** 

PS 

(mmHg) 

T0 102,70 102,20 92,83 100,41 99,53 ab 

0,7799 0,0001 0,1174 

T1,5 106,49 94,08 94,87 95,33 97,69 ac 

T3 91,49 95,87 95,24 96,03 94,66 ac 

T6 74,41 95,62 86,49 91,28 86,95 c 

T12 101,08 100,37 92,45 103,70 99,91 a 

T24 96,70 100,83 92,45 98,03 97,00 ac 

T48 91,16 78,20 88,24 94,99 88,15 bc 

Médias 94,86 95,31 92,09 97,11  

PAD 

(mmHg) 

T0 56,41 54,20 52,54 57,12 55,06 a 

0,6455 0,0197 0,6597 

T1,5 59,74 52,91 51,78 53,62 54,51 ab 

T3 46,74 50,62 49,49 50,87 49,43 bc 

T6 48,82 51,28 46,24 49,82 49,04 c 

T12 54,83 52,08 48,29 58,87 53,51 ac 

T24 51,99 55,78 50,95 52,99 52,93 ac 

T48 50,28 46,78 47,16 56,12 50,09 ac 

Médias 52,69 51,95 49,49 54,20  

PAM 

(mmHg) 

T0 74,70 72,78 67,62 74,16 72,31 a 

0,9288 0,0030 0,1199 

T1,5 76,49 68,78 69,37 69,24 70,97 a 

T3 63,29 66,99 79,04 66,74 69,01 ab 

T6 61,66 66,74 60,16 65,87 63,61 b 

T12 73,24 70,99 66,53 76,49 71,82 a 

T24 69,91 72,41 66,37 69,66 69,59 ab 

T48 66,49 62,16 63,37 69,99 65,50 ab 

Médias 70,31 68,69 67,49 70,31  
Onde: PS – Pressão arterial sistólica. PAD – Pressão arterial diastólica. PAM – Pressão arterial média. Letras minúsculas 

comparam tempos nas colunas. *Valor de probabilidade para efeito de tratamento. **Valor de probabilidade para efeito de 

tempo. ***Valor de probabilidade na interação tempo e tratamento. 

 

Analisando os dados de PS, PAD e PAM obtidos pela metodologia oscilométrica 

foi possível observar diferença estatística apenas entre os tempos.  

Avaliando as médias marginais de PS, pode-se observar que existe gradual 

redução desde T1,5 até T6, aumento em T12 e posterior redução até T48, com menor valor 

observado em T6. Assim como fora observado na metodologia doppler. 

Levando em consideração as doses preconizadas de LASSBio-897, no método 

oscilométrico, os menores valores de PS foram observados em T48, à exceção da dose 

0,5mg/kg, cujo menor valor observado foi em T6.  
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A diferença, entre T0 e o menor valor encontrado de PS em cada um dos 

tratamentos com o protótipo, foi maior para a dose de 0,25mg/kg (T0-T48=24mmHg), 

seguida pela dose de 0,5mg/kg (T0-T6=6,34mmHg) e 1,0mg/kg (T0-T48=5,42 mmHg). Já 

para o tratamento com anlodipino o menor valor observado foi em T6 e a diferença entre T0 

e este foi de 28,29mmHg, sendo esta a maior redução dentre os tratamentos avaliados. 

Levando em consideração as médias periféricas para as variáveis PAD e PAM 

os menores valores observados foram em T6, sendo possível perceber redução gradual de T0 

até T48.  

Analisando separadamente cada grupo é possível perceber que há uma tendência 

à redução de PAD, porém os menores valores observados são variáveis entre os grupos, 

sendo em T3 para o tratamento com anlodipino, e para as doses de LASSBio-897 em: T48 

para 0,25mg/kg; T6 para 0,5mg/kg e 1,0mg/kg.  

Ao compararmos as diferenças entre os maiores e menores valores observados, a 

maior redução de PAD foi observada para o anlodipino (T0-T3=9,67mmHg), seguida dos 

tratamentos com LASSBio-897 nas doses de 0,25mg/kg (T0-T48=7,42mmHg), 1,0mg/kg (T0-

T6=7,3mmHg) e 0,5mg/kg (T0-T6=6,3mmHg).  

Em contrapartida, na variável PAM é possível perceber que os menores valores 

observados para todos os tratamentos, exceto para o tratamento com LASSBio 0,25mg/kg, 

foram em T6. Já no tratamento com LASSBio-897 0,25mg/kg o menor valor médio de PAM 

foi em T48.  

 

3.2 Avaliações ecodopplercardiográficas 

Nas avaliações ecodopplercardiográficas, modo bidimensional, não foram 

observadas alterações induzidas pelo LASSBio-897 e/ou anlodipino, em nenhuma das doses 

propostas ou tão pouco dos tempos avaliados. Algumas imagens obtidas no decorrer do 

estudo em modo bidimensional, modo M e doppler podem ser visibilizadas nas Figuras 11 e 

12.  
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FIGURA 11 - Imagens ecodopplercardiográficas de felinos hígidos anestesiados com 
isoflurano, após administração de LASSBio-897 e anlodipino. A – Modo M 

aplicado em corte transversal do ventrículo esquerdo, ao nível dos músculos 

papilares (VD – câmara ventricular direita; SIV – Septo interventricular; VE 

– Câmara ventricular esquerda; PLVE – parede livre do ventrículo 
esquerdo). B – Modo M aplicado em corte transversal do ventrículo 

esquerdo, ao nível da valva mitral. C – Imagem longitudinal quatro câmaras 

(AE – átrio esquerdo; VE – ventrículo esquerdo; AD – átrio direito; VD – 
Ventrículo direito). D – Corte transversal obtido ao nível de átrio esquerdo e 

aorta (AE – átrio esquerdo; Ao – aorta). 
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FIGURA 12 - Imagens ecodopplercardiográficas dos fluxos arteriais. A – Fluxo 

pulmonar obtido em corte transversal pela janela paraesternal direita. B 

– Fluxo aórtico obtido através da janela paraesternal esquerda, imagem 
apical cinco câmaras. C – Fluxo mitral obtido em imagem apical quatro 

câmaras. D – Fluxo tricúspide obtido em imagem apical quatro câmaras. 

 

Foram avaliados 22 parâmetros distintos e os dados obtidos podem ser 

apreciados nas Tabelas 3 e 4. 
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TABELA 3 – Parâmetros ecocardiográficos adquiridos em modo M,  de felinos SRD submetidos a 

administração de LASSBio-897 (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg) e anlodipino 

(0,125mg/kg), durante 48 horas de avaliação. UFG, Goiânia-GO, 2015. 

Variável Tempos Anlo 0,25 0,5 1,0 Médias P* P** P*** 

VDd 

(mm) 

T0 3,25 3,17 2,81 3,16 3,10 

0,5552 0,8378 0,3067 

T1,5 2,85 2,68 2,53 3,67 2,93 

T3 2,98 2,28 3,32 3,12 2,93 

T6 3,97 3,24 3,02 2,72 3,24 

T12 3,47 3,06 2,41 3,38 3,08 

T24 3,05 2,93 2,85 2,92 2,94 

T48 3,00 3,30 2,62 2,82 2,93 

Médias 3,22 2,95 2,79 3,11  

SIVd 

(mm) 

T0 5,28 4,82 4,68 4,57 4,84 

0,7987 0,8415 0,9117 

T1,5 4,93 5,15 4,83 4,46 4,84 

T3 4,97 5,07 4,62 4,70 4,84 

T6 4,60 4,63 4,61 4,41 4,56 

T12 4,57 4,81 4,35 5,15 4,72 

T24 4,71 5,00 4,68 4,71 4,81 

T48 4,75 4,67 4,88 5,10 4,85 

Médias 4,83 4,88 4,66 4,75  

SIVs 

(mm) 

T0 6,83 6,43 5,82 6,07 6,29 

0,7138 0,9025 0,5575 

T1,5 6,57 6,05 6,17 6,37 6,29 

T3 6,93 6,11 6,51 6,33 6,47 

T6 6,45 6,48 6,32 5,95 6,30 

T12 5,86 6,62 6,01 6,38 6,22 

T24 6,32 5,96 6,27 6,22 6,19 

T48 6,28 6,30 6,15 6,28 6,25 

Médias 6,46 6,28 6,18 6,23  

VEd 

(mm) 

T0 13,72 13,17 12,43 13,20 13,13 

0,1131 0,3076 0,3972 

T1,5 13,41 13,33 13,28 13,51 13,38 

T3 14,11 13,67 13,15 13,51 13,61 

T6 14,38 12,83 13,28 13,58 13,52 

T12 13,86 13,66 13,98 13,63 13,78 

T24 14,08 12,68 13,13 13,42 13,33 

T48 13,40 12,30 13,25 14,05 13,25 

Médias 13,85 13,09 13,21 13,56  

VEs 

(mm) 

T0 7,77 8,05 7,07 7,71 7,65 c 

0,3104 0,0240 0,3707 

T1,5 8,48 8,40 7,81 7,38 8,02 ac 

T3 8,30 8,02 7,85 7,50 7,94 bc 

T6 8,50 7,48 8,21 8,37 8,14 ac 

T12 8,61 8,05 8,21 8,48 8,34 ab 

T24 8,88 8,33 8,40 8,63 8,56 a 

T48 8,27 7,61 8,06 8,87 8,20 ac 

Médias 8,40 7,99 7,95 8,14  

PLVEd 

(mm) 

T0 3,22 3,52 3,38 3,46 3,40 

0,7942 0,7755 0,9846 

T1,5 3,33 3,36 3,32 3,45 3,36 

T3 3,46 3,17 3,21 3,28 3,28 

T6 3,18 3,38 3,43 3,15 3,29 

T12 3,05 3,15 3,30 3,20 3,17 

T24 3,05 3,36 3,36 3,40 3,29 

T48 3,22 3,15 3,38 3,35 3,27 

Médias 3,21 3,30 3,34 3,32  
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TABELA 3 – Parâmetros ecocardiográficos adquiridos em modo M,  de felinos SRD submetidos a 

administração de LASSBio-897 (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg) e anlodipino 

(0,125mg/kg), durante 48 horas de avaliação. UFG, Goiânia-GO, 2015. (continuação) 

Variável Tempos Anlo 0,25 0,5 1,0 Médias P* P** P*** 

PLVEs 

(mm) 

T0 5,70 5,31 5,57 5,52 5,52 

0,5347 0,4813 0,6686 

T1,5 5,35 5,23 5,58 5,82 5,50 

T3 5,80 5,38 5,52 5,92 5,65 

T6 5,13 5,67 5,40 5,67 5,35 

T12 5,28 5,41 5,85 5,88 5,50 

T24 5,57 5,13 5,22 5,38 5,33 

T48 5,31 5,33 5,61 5,38 5,41 

Médias 5,45 5,35 5,53 5,53  

FE% 

T0 77,33 72,50 74,75 75,00 74,90 ab 

0,9384 0,0027 0,4463 

T1,5 69,37 68,12 74,62 77,12 72,31 ab 

T3 73,87 75,00 73,87 78,50 75,31 a 

T6 74,50 75,25 71,87 71,62 73,31 ab 

T12 71,75 74,87 73,75 69,00 72,34 ab 

T24 69,75 67,12 68,37 67,87 68,28 c 

T48 70,12 71,50 72,87 69,87 71,09 bc 

Médias 72,39 72,05 72,87 72,71  

FS% 

T0 43,25 38,87 41,75 40,87 41,18 a 

0,8775 0,0041 0,3434 

T1,5 36,50 36,12 40,75 44,50 39,46 ab 

T3 40,87 41,00 39,87 44,12 41,46 a 

T6 40,87 41,62 38,25 38,37 39,78 ab 

T12 38,00 40,87 41,00 37,37 39,31 ab 

T24 37,00 34,75 35,75 35,62 35,78 c 

T48 37,62 37,85 39,25 36,62 37,84 bc 

Médias 39,16 38,73 39,51 39,64  

AE/Ao 

T0 1,37 1,37 1,36 1,39 1,37 

0,2191 0,8254 0,7498 

T1,5 1,36 1,32 1,38 1,46 1,38 

T3 1,46 1,44 1,35 1,46 1,43 

T6 1,44 1,35 1,37 1,46 1,40 

T12 1,43 1,38 1,38 1,44 1,41 

T24 1,38 1,35 1,48 1,35 1,39 

T48 1,36 1,39 1,36 1,47 1,39 

Médias 1,40 1,37 1,38 1,43  

Onde: VDd – Câmara ventricular direita em diástole. VEd – Câmara ventricular esquerda em diástole. VEs – Câmara 

ventricular esquerda em sístole. PLVEd – Espessura da parede livre do ventrículo esquerdo em diástole. PLVEs – 

Espessura da parede livre do ventrículo esquerdo em sístole. FE% - Fração de ejeção. FS% - Fração de encurtamento. 

AE/Ao – relação átrio esquerdo aorta. Letras minúsculas comparam tempos nas colunas. *Valor de probabilidade para 

efeito de tratamento. **Valor de probabilidade para efeito de tempo. ***Valor de probabilidade na interação tempo e 

tratamento. 

 
No modo M foram avaliados nove parâmetros ecocardiográficos diferentes e no 

modo bidimensional foi quantificado um parâmetro ecocardiográfico (relação átrio esquerdo 

e aorta – AE/Ao). Destes observou-se diferença estatística entre tempos para: tamanho da 

câmara ventricular esquerda em sístole (VEs); fração de ejeção (FE%) e fração de 

encurtamento (FS%). 

Assim sendo, considerando os valores médios marginais para VEs, FE% e FS%, 

as menores médias obtidas para esses parâmetros foram em T0, T24 e T24, respectivamente, 

enquanto as maiores  médias foram em T24, T0 e T3.  
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TABELA 4 - Parâmetros ecocardiográficos adquiridos com auxílio de doppler,  de felinos SRD 

submetidos a administração de LASSBio-897 (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg) e 

anlodipino (0,125mg/kg), durante 48 horas de avaliação. UFG, Goiânia – GO, 2015. 

Variável Tempos Anlo 0,25 0,5 1,0 Médias P* P** P*** 

Em 

(m/s) 

T0 0,61 0,56 0,57 0,56 0,57 

0,2681 0,3023 0,9571 

T1,5 0,60 0,54 0,57 0,59 0,58 

T3 0,58 0,54 0,57 0,57 0,57 

T6 0,61 0,58 0,60 0,59 0,59 

T12 0,60 0,57 0,63 0,58 0,60 

T24 0,60 0,59 0,58 0,56 0,58 

T48 0,57 0,57 0,55 0,55 0,56 

Médias 0,60 0,57 0,58 0,57  

Am 

(m/s) 

T0 0,38 0,33 0,35 0,35 0,35 

0,4469 0,2580 0,5057 

T1,5 0,38 0,37 0,38 0,39 0,38 

T3 0,37 0,33 0,36 0,37 0,36 

T6 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 

T12 0,37 0,38 0,39 0,39 0,38 

T24 0,39 0,40 0,31 0,36 0,36 

T48 0,40 0,39 0,36 0,39 0,38 

Médias 0,38 0,37 0,36 0,37  

E/Am 

 

T0 1,67 1,69 1,65 1,62 1,66 

0,0599 0,3623 0,7390 

T1,5 1,67 1,56 1,53 1,56 1,58 

T3 1,62 1,68 1,67 1,56 1,63 

T6 1,63 1,56 1,70 1,57 1,61 

T12 1,67 1,55 1,62 1,53 1,59 

T24 1,58 1,48 1,93 1,57 1,64 

T48 1,46 1,48 1,65 1,40 1,50 

Médias 1,62 1,57 1,68 1,54  

Et 

(m/s) 

T0 0,42 0,46 0,42 0,51 0,45 

0,1272 0,6262 0,8686 

T1,5 0,52 0,42 0,42 0,47 0,46 

T3 0,46 0,41 0,42 0,44 0,43 

T6 0,49 0,41 0,44 0,47 0,45 

T12 0,47 0,44 0,42 0,44 0,44 

T24 0,50 0,48 0,42 0,45 0,46 

T48 0,43 0,41 0,42 0,40 0,42 

Médias 0,47 0,43 0,42 0,45  

At 

(m/s) 

T0 0,30 0,33 0,31 0,34 0,32 

0,1116 0,9251 0,6809 

T1,5 0,37 0,31 0,30 0,34 0,33 

T3 0,31 0,31 0,32 0,33 0,32 

T6 0,37 0,31 0,33 0,32 0,33 

T12 0,33 0,32 0,30 0,32 0,32 

T24 0,38 0,34 0,29 0,31 0,33 

T48 0,34 0,30 0,31 0,31 0,32 

Médias 0,34 0,32 0,31 0,32  

E/At 

T0 1,44 1,40 1,35 1,52 1,43 

0,9681 0,7891 0,9382 

T1,5 1,42 1,39 1,33 1,32 1,42 

T3 1,52 1,33 1,33 1,32 1,37 

T6 1,35 1,29 1,33 1,48 1,36 

T12 1,43 1,44 1,43 1,46 1,44 

T24 1,29 1,47 1,46 1,40 1,41 

T48 1,31 1,34 1,42 1,30 1,34 

Médias 1,39 1,38 1,40 1,41  
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TABELA 4 - Parâmetros ecocardiográficos adquiridos com auxílio de doppler,  de felinos SRD submetidos 

a administração de LASSBio-897 (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg) e anlodipino 

(0,125mg/kg), durante 48 horas de avaliação. UFG, Goiânia – GO, 2015. (continuação) 

Variável Tempos Anlo 0,25 0,5 1,0 Médias P* P** P*** 

TRIV 

(ms) 

T0 27,75 29,37 28,56 28,25 28,48 

0,2285 0,7918 0,9369 

T1,5 33,50 30,12 29,28 31,37 31,07 

T3 30,87 30,12 24,89 29,50 28,84 

T6 28,12 28,87 27,74 29,37 28,53 

T12 30,25 32,50 30,12 26,62 29,87 

T24 29,50 28,50 28,50 33,37 29,96 

T48 33,00 31,00 25,50 31,87 30,34 

Médias 30,42 30,07 27,80 30,05  

FAvmax 

(m/s) 

T0 0,81 0,78 0,77 0,67 0,76 

0,8861 0,4995 0,0976 

T1,5 0,81 0,72 0,80 0,80 0,78 

T3 0,82 0,77 0,76 0,78 0,78 

T6 0,79 0,67 0,77 0,82 0,76 

T12 0,74 0,81 0,73 0,80 0,77 

T24 0,76 0,74 0,71 0,74 0,74 

T48 0,66 0,75 0,77 0,75 0,73 

Médias 0,77 0,75 0,76 0,76  

FPvmax 

(m/s) 

T0 0,63 0,68 0,66 0,72 0,67 

0,4144 0,1521 0,9516 

T1,5 0,62 0,64 0,67 0,67 0,65 

T3 0,65 0,62 0,67 0,67 0,65 

T6 0,63 0,63 0,66 0,62 0,63 

T12 0,66 0,69 0,68 0,70 0,68 

T24 0,66 0,64 0,67 0,66 0,66 

T48 0,62 0,66 0,66 0,67 0,65 

Médias 0,64 0,65 0,67 0,67  

IC 

(L/min/m
2
) 

 

T0 1,45 1,54 1,32 1,57 1,47 

0,3780 0,1802 0,2177 

T1,5 1,39 1,56 1,74 1,49 1,54 

T3 1,44 1,45 1,35 1,64 1,47 

T6 1,60 1,33 1,52 1,53 1,50 

T12 1,53 1,57 1,61 1,75 1,62 

T24 1,61 1,52 1,69 1,53 1,59 

T48 1,52 1,53 1,79 1,57 1,60 

Médias 1,51 1,50 1,57 1,58  

DC 

(L/min) 

T0 0,35 0,37 0,32 0,39 0,36 

0,3695 0,1830 0,2730 

T1,5 0,34 0,38 0,42 0,36 0,37 

T3 0,35 0,35 0,32 0,40 0,35 

T6 0,39 0,32 0,37 0,37 0,36 

T12 0,37 0,38 0,44 0,38 0,39 

T24 0,39 0,37 0,41 0,37 0,38 

T48 0,37 0,37 0,44 0,38 0,39 

Médias 0,39 0,36 0,38 0,38  

VS 

(mL) 

T0 2,77 2,91 2,71 3,01 2,85 

0,2350 0,7967 0,2051 

T1,5 2,56 3,01 3,18 3,00 2,94 

T3 3,00 3,06 2,75 3,33 3,03 

T6 3,25 2,57 3,07 3,16 3,01 

T12 2,80 2,92 2,70 3,26 2,92 

T24 2,82 2,73 3,03 2,82 2,85 

T48 2,73 2,73 3,20 2,85 2,88 

Médias 2,85 2,85 2,95 3,06  

Onde: Em – Pico de velocidade da onda E do fluxo mitral. Am – Pico de velocidade da onda A do fluxo mitral. E/Am 

– Relação onda E e A do fluxo mitral. Et – Pico de velocidade da onda E do fluxo tricúspide. At – Pico de velocidade 

da onda A do fluxo tricúspide. E/At – Relação onda E e A do fluxo tricúspide. TRIV – Tempo de relaxamento 

isovolumétrico. FAvmax – pico de velocidade do fluxo aórtico. FPvmax – pico de velocidade do fluxo pulmonar. IC – 
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Índice cardíaco. DC – Débito cardíaco. VS – Volume sistólico. *Valor de probabilidade para efeito de tratamento. 

**Valor de probabilidade para efeito de tempo. ***Valor de probabilidade na interação tempo e tratamento. 

 

Nos parâmetros obtidos com auxílio de doppler pulsado não houve diferença 

estatística entre tempos, entre tratamentos ou na interação tempo pelo tratamento. 

 

3.3 Avaliações eletrocardiográficas 

Durante avaliação eletrocardiográfica ambulatorial observou-se 

predominantemente o ritmo sinusal, seguido de bloqueio de fascículo anterior esquerdo 

(BFAE), bradicardia sinusal (BS) e bloqueio atrioventricular de 2º grau (BAV2º). Exemplos 

dos ritmos visibilizados nos exames eletrocardiográficos podem ser melhor compreendidos 

com auxílio da Figura 13. 

 

 

FIGURA 13 - Traçados eletrocardiográficos ambulatoriais obtidos de felinos, SRD hígidos 
anestesiados com isoflurano. A: ritmo sinusal - Ganlo em T12. B: bradicardia sinusal 

– G0.25 em T0 (FC=104bpm). C: Bloqueio atrioventricular de 2º grau (setas) - G1.0 

em T0. D: Bloqueio de fascículo anterior esquerdo – G0.5 em T3.  

 

Os valores de frequência cardíaca (FC), duração e amplitude das ondas 

eletrocardiográficas , obtidos após análise podem estão dispostos na Tabela 5. 
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TABELA 5 – Parâmetros eletrocardiográficos ambulatoriais adquiridos em felinos SRD submetidos a administração de 

LASSBio-897 (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg) e anlodipino (0,125mg/kg), durante 48 horas de 

avaliação. UFG, Goiânia-GO, 2015. 

Variável Tempos Anlo 0,25 0,5 1,0 Médias P* P** P*** 

FC 

(bpm) 

T0 142,00 139,00 141,25 136,75 139,35 b 

0,1866 <0,0001 0,9041 

T1,5 159,25 146,37 155,37 144,50 151,37 ab 

T3 165,25 163,37 162,12 160,62 162,84 a 

T6 159,87 144,87 151,25 152,82 152,21 a 

T12 165,12 152,00 152,12 158,87 157,03 a 

T24 160,75 160,12 166,75 159,62 161,81 a 

T48 170,12 157,50 156,50 157,62 160,43 a 

Médias 160,33 151,89 155,05 152,98  

P 

(ms) 

T0 34,87 30,87 32,50 35,87 33,53 

0,2052 0,7275 0,5421 

T1,5 36,75 35,00 32,87 33,75 34,59 

T3 35,87 35,75 34,12 33,75 34,87 

T6 38,12 34,62 34,50 34,12 35,34 

T12 34,50 36,25 33,75 32,50 34,25 

T24 36,25 33,00 32,87 32,62 35,59 

T48 34,87 37,37 32,87 32,62 34,43 

Médias 35,89 34,69 33,96 34,08  

PR 

(ms) 

T0 67,50 70,12 67,12 69,12 68,46 

0,1141 0,1275 0,7115 

T1,5 67,62 68,75 62,25 67,25 66,59 

T3 65,12 66,37 65,00 67,50 66,00 

T6 68,87 67,87 65,25 66,12 67,03 

T12 63,25 70,00 63,37 65,87 65,62 

T24 69,62 63,62 65,75 67,62 66,65 

T48 66,12 64,25 61,37 63,25 63,75 

Médias 66,87 67,28 64,30 66,75  

QRS 

(ms) 

T0 45,00 40,62 43,00 43,00 42,90 

0,2271 0,9341 0,0294 

T1,5 44,12 AB 40,00 AB 46,75 A 38,25 B 46,28 

T3 47,50 A 41,87 AB 41,62 AB 40,12 B 42,78 

T6 44,12 43,75 44,25 39,87 43,00 

T12 44,12 AB 40,87 AB 47,87 A 38,62 B 42,37 

T24 40,75 44,50 39,62 41,62 41,62 

T48 41,82 44,37 45,87 39,62 42,87 

Médias 43,89 42,28 43,85 40,16  

QT 

(ms) 

T0 212,37 207,12 210,37 204,62 208,62 

0,8860 0,1247 0,2391 

T1,5 203,37 201,25 182,62 214,50 201,43 

T3 195,75 197,62 207,12 202,50 200,75 

T6 201,62 211,37 210,87 203,00 206,71 

T12 196,12 182,62 207,00 189,67 193,90 

T24 210,37 203,62 202,25 196,62 203,21 

T48 181,62 204,37 204,62 200,50 197,78 

Médias 200,17 201,14 204,12 201,66  

QTc 

(ms) 

T0 325,37 313,00 320,75 308,50 316,90 

0,5983 0,4686 0,2415 

T1,5 329,75 314,12 297,50 333,12 318,62 

T3 322,62 325,00 339,25 317,75 326,15 

T6 328,62 324,00 334,50 323,25 327,59 

T12 324,87 308,75 328,25 308,50 317,59 

T24 322,75 330,25 336,62 318,87 327,12 

T48 303,75 330,00 328,87 322,62 321,31 

Médias 322,53 320,73 326,53 318,94  
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TABELA 5 – Parâmetros eletrocardiográficos ambulatoriais adquiridos em felinos SRD submetidos a administração de 

LASSBio-897 (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg) e anlodipino (0,125mg/kg), durante 48 horas de 

avaliação. UFG, Goiânia-GO, 2015. (continuação) 

Variável Tempos Anlo 0,25 0,5 1,0 Médias P* P** P*** 

P# 

(mV) 

T0 0,21 0,07 0,06 0,07 0,10 

0,7433 0,7514 0,1145 

T1,5 0,07 0,08 0,12 0,07 0,08 

T3 0,21 0,09 0,08 0,09 0,11 

T6 0,08 0,09 0,07 0,17 0,10 

T12 0,07 0,15 0,07 0,08 0,09 

T24 0,07 0,09 0,07 0,08 0,08 

T48 0,08 0,08 0,16 0,16 0,12 

Médias 0,11 0,09 0,09 0,10  

R# 

(mV) 

T0 0,19 0,20 0,13 0,19 0,18 c 

0,8551 0,0343 0,8562 

T1,5 0,21 0,20 0,13 0,20 0,19 bc 

T3 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 a 

T6 0,23 0,24 0,22 0,22 0,23 a 

T12 0,23 0,23 0,21 0,22 0,22 ab 

T24 0,20 0,20 0,22 0,21 0,21 ac 

T48 0,24 0,21 0,20 0,21 0,38 ac 

Médias 0,21 0,22 0,23 0,26  

Onde: FC – Frequência cardíaca. P – duração da onda P. PR – duração do intervalo P-R. QRS – Duração do complexo QRS. QT – 
Duração do seguimento Q-T. QTC – correção da duração do intervalo Q-T em relação a FC. P# - Amplitude da onda P. R# - 

Amplitude da onda R. 

Letras minúsculas comparam tempos nas colunas. Letras maiúsculas comparam tempos nas linhas. *Valor de probabilidade para 

efeito de tratamento. **Valor de probabilidade para efeito de tempo. ***Valor de probabilidade na interação tempo e tratamento. 

 

Houve diferença estatística entre os tempos para as variáveis frequência cardíaca 

(FC) e amplitude das ondas R (R#), e na interação tempo pelo tratamento para a variável 

duração do complexo QRS (QRS). 

Na variável FC foi observado aumento ao longo dos tempos para todos os 

tratamentos testados. Levando em consideração os valores marginais percebe-se menor valor 

em T0 e maiores valores às três, 24 e 48 horas, sendo o intervalo de FC variável de 

136,75bpm a 170,12bpm. Para melhor compreensão, comparativo entre as variáveis FC e 

PS, para os grupos Ganlo e G0.25, pode ser visibilizado na Figura 14. 
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FIGURA 14 - Comparativo entre as variáveis FC e PS para Ganlo e G0.25. 

 

Avaliando individualmente cada animal, todos os animais que apresentaram BS 

estavam sendo avaliados nos tratamentos com LASSBio-897. Assim sendo, três 

apresentaram BS (109-119bpm) no tempo T0 para o tratamento 0,25mg/kg, destes, um 

animal apresentou BS (114bpm) no mesmo tempo, porém para o tratamento 0,5mg/kg e um 

quarto animal apresentou BS (116bpm) no tempo T3 para o tratamento 0,25mg/kg. Nenhum 

dos animais apresentou taquicardia sinusal em nenhum dos tempos avaliados. 

Apesar de recomendada a mensuração da amplitude de ondas T, no presente 

estudo estas medidas não foram incluídas na avaliação estatística e na Tabela 5, porque 

aproximadamente 30,80% dos animais apresentaram ondas T bifásicas, 16,07% 

apresentaram ondas T negativa e 53,12% apresentaram ondas T positivas. Nenhum dos 

animais apresentou ondas T maiores que 0,3mV, limite de referência para a espécie 
13

. 

Já nas avaliações realizadas por eletrocardiografia dinâmica, Holter, os ritmos 

predominantes foram: ritmo sinusal e arritmia sinusal respiratória. Além destes, o BFAE 

estava presente em apenas um animal, o mesmo a apresentar tal alteração na 

eletrocardiografia ambulatorial. Três animais apresentaram episódios de sinus arrest durante 

as 48 horas de avaliação e um quarto animal apresentou esses mesmos episódios apenas nas 

últimas 24 horas de avaliação. Este episódios coincidiram com momentos de repouso dos 

animais. 

Nas primeiras 24 horas de avaliação quatro animais apresentaram extrassístoles 

ventriculares isoladas (ESViso), sendo que três destes apresentaram de três a cinco episódios 
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e um quarto animal apresentou 70 episódios. Nas últimas 24 horas cinco animais 

apresentaram ESViso variando de um a quatro episódios, com exceção de um animal que 

apresentou 179 episódios, mesmo animal a apresentar maiores quantidades nas primeiras 24 

horas. Apenas um animal apresentou episódio de extrassístoles ventriculares em pares 

(ESVpar) nas primeiras 24 horas, um episódio, e um segundo animal apresentou ESVpar nas 

últimas 24 horas, dez episódios. Este foi o mesmo a apresentar as maiores quantidades de 

ESViso. Os principais ritmos observados podem ser apreciados na Figura 15. 

 

 

FIGURA 15 - Traçados eletrocardiográficos dinâmicos obtidos de felinos, SRD hígidos após 
administração de LASSBio-897 1,0mg/kg. A: Bradicardia sinusal. B: Ritmo sinusal 

e episódio de arritmia sinusal respiratória (seta). C: Extrassístole ventricular isolada, 

em vermelho. D: Bloqueio de fascículo anterior esquerdo em destaque. 

 

Os dados obtidos pela avaliação eletrocardiográfica dinâmica podem ser 

visibilizados na Tabela 6. 
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TABELA 6 - Parâmetros eletrocardiográficos dinâmicos adquiridos em felinos SRD submetidos 

a administração de LASSBio-897 (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg) e anlodipino 

(0,125mg/kg), durante 48 horas de avaliação. UFG, Goiânia-GO, 2015.  

Tempos T24 T48 P* 

FCmin (bpm) 74,37 72,00 0,5261 

FCmédia (bpm) 151,62 b 162,00 a 0,0468 

Quant.QRS 212380,2 b 228134,9 a 0,0499 

Tempo de pausa (segundos) 0,6625 0,9250 0,6483 

Quantidade de pausas 0,25 1,50 0,2254 

ESViso 10,12 23,37 0,3658 

ESVpares 0,125 1,25 0,4065 
Onde: FCmin: Frequência cardíaca mínima. FCmédia: Frequência cardíaca média. Quant.QRS: Quantidade 

de complexos QRS durante 24 horas. ESViso: extrassístoles ventriculares isoladas. ESVpares: 

Extrassístoles ventriculares em pares. 

Letras minúsculas comparam tempos nas linhas. *Valor de probabilidade para efeito de tempo. 

 

Houve diferença estatística entre tempos para as variáveis: Frequência cardíaca 

média (FCmédia) e quantidade de complexos QRS durante 24 horas (Quant.QRS). Em 

ambas variáveis os menores valores foram observados nas primeiras 24 horas e os maiores 

valores nas últimas 24 horas. 

 

4. DISCUSSÃO  

No presente estudo foi possível comprovar o efeito vasodilatador do protótipo 

LASSBio-897, assim como relatado por   mmerle et al.
15

. Este efeito foi mais evidente 

para a dose de 0,25mg/kg, na qual houve redução gradativa de PS em todos os tempos com 

menor valor observado às seis horas no método doppler e às 48 horas no método 

oscilométrico. 

Em estudos prévios, realizados em ratos, Zapata-Sudo et al.
12

 demonstraram que 

houve considerável efeito vasodilatador após administração intravenosa do protótipo com 

redução de PS em aproximadamente 24,2mmHg e PAD em aproximadamente 27,3mmHg. 

Além disso, em tratamentos prolongados, observaram diminuição de aproximadamente 

76,8mmHg da PS e 52,6mmHg da PAD, no sétimo dia de administração do protótipo. 

Contudo, em felinos o efeito vasodilatador observado foi mais modesto. Após 

administração oral do protótipo a maior redução de PS foi de aproximadamente 12mmHg, 

no método doppler e 24mmHg no método oscilométrico, para a menor dose testada 

(0,25mg/kg). Estes valores foram similares aos obtidos após administração intravenosa do 

mesmo protótipo, porém em dose mais alta (1,0mg/kg) em ratos, como relatado por Zapata-

Sudo et al.
12

. 

Na dose de LASSBio-897 0,5mg/kg houve diminuição de PS apenas às 24 horas, 

no método doppler, e a partir das seis horas até às 48 horas, no método oscilométrico. Nos 
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demais tempos houve aumento de PS. Já quando levamos em consideração a PAD houve 

diminuição gradual desde T1,5 até T48, com diferença de até 6,3mmHg, muito inferior à 

observada em ratos
12

.  

Na dose de 1,0mg/kg de LASSBio-897, mesma utilizada por Zapata-Sudo et 

al.
12

, o menor valor de PS, observado no método doppler, foi em T6, assim como em Ganlo, e 

na metodologia oscilométrica este valor foi observado em T48. Já PAD, assim como em 

G0.25, apresentou redução gradual até T48.  

Os resultados obtidos no grupo controle positivo (Ganlo – anlodipino) foram 

melhores, no que diz respeito a redução de PAS. Na metodologia doppler a redução da PS 

foi aproximadamente 28,29 mmHg. Redução similar a relatada por outros autores em felinos 

hipertensos tratados com anlodipino
16

.  

Levando em consideração que a PAS é calculada em função da FC e da 

resistência vascular periférica, o aumento gradual de FC, no presente estudo, foi secundário 

a diminuição de PAS. Visto que a FC aumentou gradativamente a partir do momento que 

começou a haver redução de pressão, T1,5, em todos os tratamentos testados, exceto para 

G0.5. Essa variação de FC também foi observada por Zapata-Sudo et al.
12

. 

O anlodipino apresenta desejável efeito sobre as principais variáveis 

hemodinâmicas, reduzindo significativamente a resistência vascular periférica e mantendo o 

débito cardíaco normal sem comprometimento da função sistólica do paciente. Além disso 

apresentam ação rápida com redução significativa da PAS em cerca de 20-30 minutos após 

sua administração em seres humanos
17

. No presente estudo efeitos vasodilatadores foram 

observados já no primeiro tempo de avaliação, tanto para o tratamento com anlodipino como 

para os tratamentos com LASSBio-897 nas doses de 0,25mg/kg e 1,0mg/kg. 

Segundo Boon
18

 a variável FS% é um dos principais parâmetros utilizados para 

avaliação da função sistólica ventricular. O cálculo da FS% baseia-se nas dimensões 

sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo. No presente estudo a variável FS% apresentou 

diferença estatística entre os tempos avaliados, com redução gradativa. O menor valor 

observado foi em T24 de G0.25 (34,75%), mas considerando os valores referenciados por 

Boon
18

, todos os valores observados no presente estudo estão dentro dos parâmetros de 

normalidade para a espécie. Portanto nenhum dos tratamentos promoveu disfunção sistólica 

ventricular em felinos. 

Uma das maneiras de avaliar a função sistólica é quantificar o índice de 

estiramento das fibras miocárdicas. Este pode ser avaliado com auxílio da variável FE%. A 

variável FE% foi mensurado em imagens obtidas pelo eixo curto transversal ao nível dos 
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músculos papilares do VE, e auxílio de modo-M. Levando em consideração os valores 

visibilizados no presente estudo e comparando-os aos parâmetros de referência para a 

espécie, todos os valores do presente estudo estão abaixo dos preconizados para felinos. 

Contudo os valores encontrados são todos para animais acordados e mesmo abaixo dos 

valores referenciados, a variável FE% sofreu gradual aumento entre os tempos avaliados
19,20

.  

Considerando que os animais estavam anestesiados com isoflurano, seria 

esperado que houvesse alterações hemodinâmicas, em virtude dos efeitos deste fármaco. 

Dentre estas cita-se: aumento da FC e diminuição de PAS, que ocorre parcialmente devido 

diminuição da resistência vascular periférica (RVP) e parcialmente devido diminuição do 

VS
21,22

. Entretanto a opção por trabalhar com felinos anestesiados deveu-se a provável 

ocorrência de alterações, principalmente de PAS, induzidas pelo estresse. Assim sendo, com 

a anestesia estes efeitos poderiam ser mais bem controlados. 

Uma vez que agentes inalatórios como o halotano, sevoflurano e isoflurano são 

biotransformados por enzimas encontradas no fígado denominadas citocromo P450, 

acredita-se que os tratamentos avaliados também sejam biotransformados por estas. O 

citocromo P450 subdivide-se em famílias, sendo a enzima CYP2E1, a responsável pela 

biotransformação do isoflurano em diferentes espécies, tais como: seres humanos, 

camundongos, coelhos, cães e felinos
23-25

. A biotransformação hepática do isoflurano ocorre 

em uma proporção bem baixa, menos de 1% da medicação é metabolizada o restante é 

eliminado sem sofrer biotransformação
24,26,27

. 

Levando em consideração o já reconhecido mecanismo de metabolização do 

isoflurano, e sabendo que as variáveis FE%, e VS aumentaram gradualmente ao longo dos 

tempos avaliados, é provável que o protótipo LASSBio-897, seja metabolizado pelas 

mesmas enzimas (CYP2E1). Assim sendo, uma vez administrado, o LASSBio-897 diminui 

a disponibilidade de CYP2E1, atuando como antagonista competitivo do isoflurano, 

promove efeitos vasodilatadores mais evidentes, e consequentemente o aumento de FC, VS 

e FE%. 

A variável VEs, também utilizada na quantificação de FE%, apresentou 

diferença estatística entre tempos, com gradual aumento, porém em todos os tempos e 

tratamentos testados a variável manteve-se dentro dos parâmetros preconizados para felinos 

18,28
.  

Segundo Ware
29

 o DC representa a quantidade de sangue ejetada do coração em 

cada ciclo cardíaco, geralmente é expresso em L/min, e pode ser corrigido com base na 

superfície corporal do pacientes, calculando-se o índice cardíaco (IC). O DC é dependente 
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da FC e VS, sendo este o volume ejetado a cada contração cardíaca, o que normalmente 

representa cerca de 65% do volume diastólico final. No presente estudo a variável DC sofreu 

relativo aumento no decorrer dos tempos e tratamentos avaliados, podendo esse ser 

justificado pelo aumento de FC e VS, também observados.  

A PAS é diretamente proporcional ao DC e a RVP 
16

. Visto que houve aumento 

gradual de DC e diminuição gradual de PAS, pode-se inferir que RVP diminuiu, com 

exceção do G0.5, ou seja, houve efeito vasodilatador significativo nos demais tratamentos.  

Durante avaliação eletrocardiográfica não foram observados distúrbios de ritmo 

importantes. Três animais apresentaram BAV2º em T0, e não voltaram a apresentar a mesma 

alteração em nenhum outro tempo ou tratamento, descartando a possibilidade de tal 

alteração ter sido ocasionada devido aos tratamentos testados. No entanto, dois outros 

animais pertencentes ao G0.25, apresentaram BAV2º em T1,5. Apesar de poucos terem 

apresentado tal alteração é possível que o protótipo na dose de 0,25mg/kg induza a 

ocorrência de BAV2º logo após sua administração, sendo esta uma alteração transitória. 

O ritmo elétrico mais frequente neste estudo foi o ritmo sinusal, assim como 

descrito por Camacho et al.
30

. Apenas um animal apresentou BFAE em todos os tempos e 

tratamentos, portanto o bloqueio não foi induzido por nenhum dos tratamentos avaliados e 

segundo Martin
31

 este é um ritmo comumente encontrado em felinos. Todos os parâmetros 

eletrocardiográficos avaliados, exceto duração dos complexos QRS, QT e QTc, mantiveram-

se entre os valores de referência para a espécie segundo Tilley
13

. 

Levando em consideração a duração dos complexos QRS obtidos neste estudo, 

percebe-se aumento em relação aos parâmetros relatados por Tilley
13

. Contudo esses 

parâmetros foram estabelecidos para exames realizados em eletrocardiógrafos 

convencionais, equipamentos que possuem menor sensibilidade quando comparados aos 

equipamentos computadorizados, como o utilizado no presente estudo
32

. 

Assim sendo, Camacho et al.
30

 demonstraram que, devido maior sensibilidade, 

os valores de duração para os complexos QRS variam de 26,12-50,39mV. Portanto os 

valores de duração de complexos QRS encontrados neste estudo, são similares aos 

parâmetros de referência para a espécie. 

Todos os valores obtidos para a variável QT estão acima dos parâmetros de 

referência para a espécie. Aumentos nas durações de QT podem sugerir distúrbio eletrolítico 

ou influência sobre o sistema nervoso autônomo, visto que medicamentos que atuam 

diretamente no tônus vagal, como o anestésico isoflurano, podem influenciar no tempo de 

repolarização ventricular
13,23,31

.  
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Apesar de todos os valores de QT estarem acima dos parâmetros de referência 

para felinos, ao longo dos tempos testados a variável QT sofreu gradual redução. Esta 

redução pode ser justificada pelo aumento da FC, uma vez que esta é inversamente 

proporcional a variável QT
13

.  

A variável FC aumentou ao longo dos tempos avaliados devido diminuição de 

PAS ou efeito vasodilatador induzido pelos tratamentos testados. Visto que a variável QTc  

é obtida pela correção da variável QT em função da FC, o aumento visibilizado de QTc ao 

longo dos tempos ocorreu devido aumento da FC e diminuição de PAS
33

.  

Na eletrocardiografia dinâmica alguns animais apresentaram episódios de 

extrassístoles ventriculares (ESV) após receberem o LASSBio-897 na dose de 1,0mg/kg. 

Contudo, segundo estudo conduzido por Abbott
34

, aproximadamente 37,5% de felinos 

hígidos apresentam episódios de ESV em 24 horas de monitoração (1-5 episódios). Esta 

mesma proporção foi observada no presente estudo, ou seja, a probabilidade de tais arritmias 

terem sido induzidas pelo protótipo é pequena ou inexistente. 

Todavia, um animal apresentou vários episódios de ESV durante as 48 horas de 

avaliação, sendo maior a quantidade das últimas 24 horas (179 episódios isolados e 10 

episódios em pares). Assim sendo, é possível que neste único animal o LASSBio-897, na 

dose de 1,0mg/kg, possa ter induzido tais arritmias. Contudo na eletrocardiografia 

ambulatorial, essas alterações não foram visibilizadas neste animal. Este fato pode ter sido 

devido ao menor tempo de monitoração, ou devido efeito antiarrítmico do anestésico 

utilizado. Efeito este já relatado em cães
23

. 

Como relatado por Belew et al.
35

 o estresse induzido devido o manejo na espécie 

felina, pode fazer com que haja aumentos significativos de PAS. Além, disso aumento de 

outros parâmetros, também avaliados no presente estudo, poderiam ocorrer devido à 

excitação destes animais, tais como: FC, DC e VS
13,18,29

. Assim sendo, em estudo piloto, 

realizado com um felino não anestesiado, percebeu-se que a realização do presente estudo 

não seria possível, caso o animal não fosse anestesiado, visto que alterações induzidas 

devido a excitação não poderiam ser controladas. Assim sendo, optou-se por anestesiar 

todos os animais avaliados, com um mesmo protocolo, a fim de garantir padronização do 

estudo. 

 

5. CONCLUSÃO 

Após realização do presente experimento foi possível comprovar o efeito 

vasodilatador do protótipo a fármaco LASSBio-897. Contudo, comparando todos os 
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tratamentos testados para o protótipo, a dose mais baixa (0,25mg/kg) foi a que melhor 

apresentou efeito vasodilatador, seguida da dose mais alta (1,0mg/kg), assim, o efeito não é 

dose-dependente. 

Apesar do efeito vasodilatador de LASSBio-897 na dose de 0,25mg/kg ter sido 

mais evidente, este é inferior ao medicamento atualmente preconizado para controle de PAS 

em felinos, o anlodipino.  

O isoflurano pode ter interferido nos resultados encontrados para PAS e o 

protótipo testado não provocou arritmias importantes, nem tão pouco alterações 

ecodopplercardiográficas. A realização de novos estudos, com outras vias de aplicação e 

doses, em animais acordados, se faz necessário. 
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CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÕES HEMATIMÉTRICAS DE GATOS ANESTESIADOS COM 

ISOFLURANO APÓS ADMINISTRAÇÃO ORAL DE LASSBIO-897 

 
 
 

Resumo 

No processo de desenvolvimento de um novo fármaco é importante a avaliação de possíveis 

alterações tóxicas induzidas pela substância testada. Assim sendo estudos pré-clínicos, 

precisam procurar identificar possíveis alterações tóxicas e identificar possíveis efeitos 

colaterais. Deste modo a realização de alguns exames hematimétricos é indispensável, 

principalmente naqueles inerentes à função dos principais órgãos responsáveis pela 

metabolização da nova molécula. No presente estudo um novo protótipo a fármaco 

(LASSBio-897), foi avaliado para determinar possíveis alterações hematimétricas, que 

pudessem ocorrer devido toxicidade induzida pela nova substância, algo não observado em 

estudos prévios realizados em ratos e cães. Para isso oito felinos hígidos, SRD, machos e 

fêmeas, receberam aleatoriamente três doses do protótipo (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg) e 

de anlodipino (0,125mg/kg), todos por via oral. Para identificação de possíveis efeitos tóxicos 

foram realizados hemograma completo e bioquímicas séricas para avaliação de função e 

excreção hepática e função renal. Os resultados obtidos foram comparados por análise de 

variância, sendo as médias obtidas comparadas pelos testes T de Student, Duncan e Tukey, 

todos com nível de significância a 5%. Após análise dos dados obtidos, percebe-se redução 

considerável de ALT, ALP, uréia e creatinina, sendo estes desejáveis. 

 

Palavras-chave: Felinos, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade  

 

 

 

Abstract 

In the process of developing a new drug it is important to identify possible toxic effects 

induced by molecule. Thus performing some hematological tests is indispensable, especially 

to evaluate the main organs wich will metabolize the new molecule. Therefore, in this study a 

new prototype drug (LASSBio-897), was evaluated to determine possible changes which 

could occur due to toxicity induced by the new substance, fact not observed in previous 

studies performed in rats and dogs. For this study, eight healthy mongrel cats, males and 

females, randomly received three doses of the prototype (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg) 

and amlodipine (0,125mg/kg), all orally. To identify possible toxic effects, hemogram and 

serum biochemical were accomplished. All data recorded was compared with variance analys 

and the averages obtained were compared by Student T test, Duncan test and Tukey test, all 

with a significance level of 5%. Data obtained at this study showed expressively reduction on 

ALT, ALP, urea and creatinine, which are desirable.  

 

Key-words: Felines, hepatotoxicity, nephrotoxicity 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Resolução CNS 001/1988 os estudos pré-clínicos devem ser 

planejados de maneira a obter o máximo de informações com o menor número de animais 

possível e devem ser realizados em pelo menos três espécies de mamíferos, envolvendo a 

mesma quantidade de machos e fêmeas e, ao menos uma espécie deve ser não roedora
1
. 

As transformações químicas de substratos nos sistemas biológicos, com auxílio de 

catalizadores enzimáticos, são conhecidas como processo de biotransformação. Este pode 

acontecer em diferentes órgãos como intestinos, pulmões, cérebro, epitélio nasal e pele. No 

entanto o principal responsável por metabolizar substâncias xenobióticas, ou seja, substâncias 

não naturais como medicamentos ou toxinas, é o fígado
2,3

.  

Além do fígado algumas substâncias são metabolizadas pelos rins
4,5

. Os rins 

exercem múltiplas funções que podem ser didaticamente caracterizadas como filtração, 

reabsorção, homeostasia, funções endócrinas e metabólicas
6
. Portanto a avaliação das funções 

hepática e renal são essenciais para definição do possível mecanismo de metabolização do 

LASSBio-897, ou mesmo de possíveis alterações inerentes a intoxicações devido 

administração de uma nova substância.  

Dentre os exames complementares utilizados para detectar alterações nesses 

órgãos, citam-se algumas bioquímicas séricas: alanina aminotransferase (ALT), fosfatase 

alcalina (ALP), proteínas totais (PT), albumina, uréia e creatinina
7
 .  

Para a identificação de alterações hepáticas, tais como quadros de intoxicação 

medicamentosa, a mensuração de ALT e ALP são importantes. A ALT é uma enzima 

citoplasmática que reflete o grau de destruição dos hepatócitos mediante quadros de severa 

necrose
3
. A mensuração sérica de ALP é primariamente utilizada como indicador de doença 

hepática, esta enzima pode ser encontrada em distintos órgãos, no fígado concentra-se 

especialmente nos canalículos biliares e no epitélio dos hepatócitos. Geralmente é associada a 

presença de processos de colestase, cirrose biliar e colangite
8,9

. 

A avaliação da função hepática pode ser feita com auxílio de testes que são 

capazes de detectar a capacidade de síntese hepática como albumina, globulinas e proteínas 

totais
8,10

.  

A uréia é o principal metabólito nitrogenado derivado da degradação de proteínas 

pelo organismo, cerca de 90% de sua excreção é realizada pelos rins e corresponde a 

aproximadamente 75% do nitrogênio não proteico excretado, os outros 10% são eliminados 

pelo trato gastrintestinal e pela pele
11

. Quadros de insuficiência hepática podem representar 
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aumento de uréia sérica, uma vez que o fígado é o principal responsável pelo ciclo de 

conversão da amônia intestinal a uréia, ciclo da uréia
8
. 

A creatinina é um resíduo da creatina. A transformação da creatina em creatinina 

acontece no tecido muscular, cerca de 1,6-2,0% de creatina livre é diariamente convertida 

espontânea e irreversivelmente em creatinina, portanto a quantidade de creatinina livre é 

dependente principalmente da massa muscular. Sua excreção é principalmente renal, sendo a 

creatinina livremente filtrada pelos glomérulos, também é eliminada pelo trato gastrintestinal, 

devido metabolização de creatinina por bactérias intestinais. A creatinina não é reabsorvida 

pelos túbulos renais e também não é influenciada pela atividade hepática 
6,7

. Assim sendo, a 

dosagem de uréia e creatinina séricas, são parâmetros hematimétricos comumente utilizados 

para avaliação da função renal
11

.  

Visto que o presente estudo faz parte do desenvolvimento de um novo fármaco, 

fase pré-clínica, uma das etapas é a avaliação de possíveis efeitos adversos
12-14

. Assim sendo, 

avaliação hematológica renal e hepática torna-se indispensável. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O protocolo experimental deste estudo foi previamente submetido, analisado e 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de 

Goiás sob numero de protocolo 071/13. O ensaio foi realizado em oito felinos sem raça 

definida, sendo quatro machos e quatro  fêmeas, alojados em gatil experimental, localizado na 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, onde tinham acesso à 

agua e ração normocalórica (Finotrato cat high premium buffet de sabores, VB alimentos
®

, 

Juciara – MT, Brasil) ad libitum. Inicialmente os animais passaram por período de 

aclimatação de 45 dias, durante o qual foram vacinados, desverminados e avaliados quanto a 

presença de possíveis alterações clínicas. 

Durante o estudo os animais (n=8) foram alocados aleatoriamente em grupo 

quatro grupos: Ganlo - 0,125mg/kg (grupo controle positivo que recebeu anlodipino); e outros 

três grupos que receberam diferentes doses de LASSBio-897: G0.25 - 0,25mg/kg; G0.5 - 

0,5mg/kg; G1.0 - 1,0mg/kg.  

O protótipo foi desenvolvido e sintetizado pelo Laboratório de Síntese de Substâncias Bioativas da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (LASSBio – UFRJ)  e as cápsulas administradas a cada um dos animais, 

foram manipuladas pelo Laboratório de Bioconversão da Universidade Federal de Goiás (LaBiocon - UFG). 

Cada cápsula fora administrada, via oral, em dose única, no período da manhã. As avaliações dos 

animais foram realizadas 48 horas antes da administração (T0) dos compostos e 48 horas após a administração 
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dos compostos, sendo o intervalo entre doses de 15 dias. As doses experimentais foram distribuídas 

aleatoriamente entre os animais, de maneira que, ao final do estudo, todos os animais receberam cada dose 

experimental uma vez. 

 

2.1 Procedimento anestésico  

Antes de cada avaliação os gatos foram anestesiados com auxílio de fármaco 

inalatório isoflurano (Isoflurano, BioChimico
®

, Rio de Janeiro – RJ, Brasil). Este fármaco foi 

vaporizado com aparelho de anestesia inalatória HB Conquest Shape
®
. A indução foi 

realizada em caixa para anestesia, saturada inicialmente, durante cinco minutos, com o 

anestésico e oxigênio, após este período o animal era colocado dentro da caixa, onde 

permanecia em período de indução, variável de um minuto e meio a cinco minutos, sendo a 

perda de consciência o parâmetro para retirar o animal da caixa e posteriormente à indução, os 

animais foram mantidos com  máscara inalatória, sendo vaporizado isoflurano (2-3,5v%) e 

oxigênio (3L/min), durante 20 minutos. Ao término dos exames complementares a 

vaporização de isoflurano era interrompida e o animal mantido apenas com oxigênio até sua 

completa recuperação, que ocorria entre 5-7 minutos. 

 

2.2 Avaliações hematológicas 

Para avaliação dos animais foram colhidas amostras de sangue total, destinada à 

realização de hemograma completo e bioquímicas séricas. As amostras de sangue eram 

colhidas por punção da veia jugular ou da veia safena medial nos momentos basal e 48 horas 

(2,5mL). 

Destes dois mililitros de sangue, sem anticoagulante, eram centrifugados a 1500 

rotações por minuto (rpm) durante dez minutos, para separação do soro e posteriormente 

divididos e acondicionados em tubos de eppendorf. Estas amostras foram destinadas às 

avaliações das atividades séricas das enzimas ALT e ALP, PT e concentração de albumina, 

uréia e creatinina, sendo todas processadas de acordo com a metodologia Labtest
®

. Os valores 

de globulina foram calculados pela diferença entre PT e albumina. 

O outro meio mililitro de sangue total colhido, era destinado a realização de 

hemograma e, portanto, era armazenado em tubo específico com anticoagulante ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA). As contagens globais de hemácias e leucócitos, bem como 

as dosagens da hemoglobina e a determinação do volume globular foram realizadas por meio 

de analisador hematológico veterinário (modelo BC2800, Mindray
®

, Shenzhen, China), as 

contagens diferenciais dos leucócitos foram realizadas em esfregaços de sangue corados por 
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uma mistura de metanol, May-Grünwald e Giemsa-MMG. Para determinação do hematócrito 

foram realizadas leituras em capilares, pós-centrifugação em centrífuga para micro-

hematócrito (modelo TH12, Janetzki
®
, Fort Lee, Nova Iorque, Estados Unidos da América), e 

as contagens de plaquetas eram feitas em câmara de Neubauer.  

 

3. RESULTADOS 

Não houve diferença estatística entre tratamentos, tempos e nem na interação 

tempo/tratamento, para as variáveis avaliadas no eritrograma e no leucograma. As médias dos 

valores obtidos durante o estudo podem ser observadas na Tabela 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 7 – Valores médios do eritrograma e leucograma de felinos SRD anestesiados e submetidos a administração de 

anlodipino (0,125mg/kg) e diferentes doses de LASSBio-897 (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg). 

Variável Tempos Anlo 0,25 0,5 1,0 Médias P* P** P*** 

Hemácias 

(Tera/L) 

T0 8,20 7,93 8,44 8,23 8,20 

0,7823 0,1423 0,7818 T48 8,14 7,69 7,69 7,79 7,83 

Médias 8,17 7,81 8,07 8,01  

Hemoglobina T0 9,57 9,37 9,73 9,93 9,65 0,7865 0,1000 0,6821 
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(g/dL) T48 9,52 9,16 8,95 9,16 9,20 

Médias 9,55 9,26 9,34 9,55  

VCM 

(fL) 

T0 42,69 43,15 42,91 42,77 42,88 

0,8266 0,4740 0,5203 T48 43,07 41,62 43,30 41,97 42,49 

Médias 42,88 42,39 43,10 42,37  

HCM 

(g/dL) 

T0 11,86 11,88 11,55 12,10 11,85 

0,7959 0,7853 0,8743 T48 11,73 11,89 11,69 11,89 11,80 

Médias 11,80 11,89 11,62 11,99  

CHCM 

(pg) 

T0 27,68 27,55 26,96 28,20 27,60 

0,4447 0,3586 0,2155 T48 27,29 28,78 27,07 28,28 27,85 

Médias 27,49 28,16 27,01 28,24  

Plaquetas 

(giga/L) 

T0 161,87 326,12 231,25 260,87 269,93 

0,1551 0,7445 0,5547 T48 299,00 290,12 256,12 259,87 276,28 

Médias 280,25 308,12 243,68 260,37  

Hematócrito 

(%) 

T0 34,87 31,87 36,12 35,12 35,00 

0,4583 0,0815 0,7293 T48 34,87 31,87 33,25 32,50 33,12 

Médias 34,81 32,93 34,68 33,81  

Leucócitos 

(/mm
3
) 

T0 12038,83 13737,50 14225,00 11987,50 12997,21 

0,3107 0,2766 0,4120 T48 13687,5 16462,5 12775,0 13012,5 13984,38 

Médias 12863,16 15100,00 13500,00 1250,00  

Basófilos 

(/mm
3
) 

T0 52,62 38,25 7,62 0,00 24,62 

0,0902 0,7864 0,6212 T48 9,00 68,12 0,00 0,00 19,58 

Médias 30,81 53,18 3,81 0,00  

Bastonetes 

(/mm
3
) 

T0 25,00 26,87 81,00 21,00 38,46 

0,3538 0,1813 0,0910 T0 65,75 0,00 0,00 0,00 16,43 

T48 45,37 13,43 40,50 10,50  

Segmentados 

(/mm
3
) 

T0 7979,50 9262,75 9262,75 6590,00 8127,40 

0,3856 0,8071 0,2659 T48 8387,12 9314,62 6708,00 7430,62 7960,09 

Médias 8183,31 8996 7985,37 7010,31  

Eosinófilos 

(/mm
3
) 

T0 1194,50 1593,12 1596,25 1668,75 1513,15 

0,4391 0,7411 0,1237 T48 1390,62 1959,25 1405,37 1106,00 1465,31 

Médias 1292,56 1776,18 1500,81 1387,37  

Linfócitos 

(/mm
3
) 

T0 3737,37 3068,75 2954,25 3441,62 3300,5 

0,9554 0,0602 0,4904 T48 3543,37 4756,62 4302,12 4161,37 4190,87 

Médias 3640,37 3912,68 3628,18 3801,5  

Monócitos 

(/mm
3
) 

T0 373,50 333,12 323,12 266,12 327,93 

0,8447 0,9389 0,8165 T48 291,62 363,87 359,5 296,75 323,96 

Médias 332,56 348,50 341,31 281,43  

Linfócitos 

atípicos 

(/mm
3
) 

T0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,4123 0,3259 0,4074 T48 0,00 0,00 0,00 17,75 4,43 

Médias 0,00 0,00 0,00 8,87  
Onde: VCM – volume corpuscular médio. HCM – Hemoglobina corpuscular média. CHCM – Concentração de hemoglobina 

corpuscular média. *Valor de probabilidade para efeito de tratamento. **Valor de probabilidade para efeito de tempo. ***Valor de 

probabilidade na interação tempo e tratamento. 

 

Os valores obtidos nas análises bioquímicas séricas podem ser observados na 

Tabela 8.  
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TABELA 8 – Valores de bioquímicas séricas obtidos de felinos SRD anestesiados e submetidos a administração de 

anlodipino (0,125mg/kg) e diferentes doses de LASSBio-897 (0,25mg/kg; 0,5mg/kg; 1,0mg/kg). 

Variável Tempos Anlo 0,25 0,5 1,0 Médias P* P** P*** 

Albumina 

T0 2,57 2,61 2,52 2,76 2,61 

0,1524 0,4593 0,7867 T48 2,39 2,48 2,54 2,57 2,49 

Médias 2,48 2,55 2,53 2,66  

ALT 

T0 85,76 75,46 95,65 82,40 84,82 

0,6045 0,0621 0,8003 T48 90,73 74,07 93,52 72,69 82,75 

Médias 88,24 74,77 94,58 77,54  

Globulinas 

T0 5,03 4,92 4,60 5,04 4,90 b 

0,7506 0,0025 0,3437 T48 5,20 5,67 5,22 5,26 5,34 a 

Médias 5,11 5,29 4,91 5,15  

ALP 

T0 101,54 82,25 94,76 98,92 94,37 

0,3540 0,3477 0,6364 T48 99,55 83,71 92,48 85,79 90,38 

Médias 100,55 82,98 93,62 92,35  

PT 

T0 7,60 7,54 7,12 7,80 7,51 a 

0,6834 0,0112 0,1071 T48 7,60 8,15 7,76 7,83 7,83 b 

Médias 7,60 7,85 7,44 7,81  

Creatinina 

T0 1,30 1,41 1,45 1,51 1,42 a 

0,3280 0,0001 0,2786 T48 1,21 1,29 1,26 1,21 1,24 b 

Médias 1,26 1,35 1,36 1,36  

Ureia 

T0 42,53 44,30 42,23 46,91 43,99 

0,6571 0,4258 0,1150 T48 51,76 40,13 37,17 38,31 41,84 

Médias 47,15 42,21 39,70 42,61  
Onde: ALT – alanina aminotransferase. ALP – Fosfatase alcalina. PT – Proteínas totais séricas. 

Letras minúsculas comparam tempos nas colunas. *Valor de probabilidade para efeito de tratamento. **Valor de probabilidade 

para efeito de tempo. ***Valor de probabilidade na interação tempo e tratamento. 

 

Avaliando as médias obtidas durante o presente estudo, percebeu-se diferença 

estatística entre tratamentos para as mensurações séricas de globulinas, proteínas totais (PT) e 

creatinina. 

Levando em consideração as médias marginais é possível perceber redução entre 

tempos para as variáveis albumina, ALT e ALP,  uréia e creatinina. Em contrapartida houve 

aumento para as variáveis globulinas e PT.  

 

3. DISCUSSÃO 

Considerando os valores referenciados por Kaneko et al.
15

 as médias, para a 

variável globulinas, observadas às 48 horas estão acima dos parâmetros de referência para a 

espécie.  

O aumento de globulinas pode ocorrer devido processos inflamatórios agudos, ou 

ainda devido a estresse, ou desidratação 
16,17

. No presente estudo ao avaliarmos cada animal 

em cada tempo e tratamento, é possível perceber que cinco animais possuíam valores de 

globulina acima dos parâmetros referenciados para a espécie no momento basal e, após 48 
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horas, houve tendência de aumento desta, podendo ser justificado pelo estresse causado pela 

manipulação durante a realização do estudo. 

O aumento das globulinas justifica o aumento da variável PT, visto que a variável 

PT é diretamente proporcional a variável globulinas. Levando em consideração os valores 

encontrados por González e Scheffer
18

, as médias dos valores observados na variável PT, 

estão acima dos valores de referencia para a espécie em G0.25, G0.5 e G1.0. 

As proteínas sanguíneas são sintetizadas principalmente no fígado e a taxa de 

síntese é diretamente proporcional à funcionalidade hepática
16

. Portanto, outra explicação 

para o aumento de PT e globulinas é a maior exigência funcional do fígado, visto que após os 

tratamentos realizados, os xenobióticos foram biotransformação neste órgão. 

Avaliando as médias de ALT obtidas, foi possível perceber redução destas em 

todos os tratamentos realizados com o protótipo LASSBio-897. Quando comparados aos 

valores referenciados por Kaneko et al.
15

, as médias encontradas no presente estudo superam 

os intervalos de referência para a espécie. Contudo segundo Latimer
19

 os valores do presente 

estudo mantiveram-se entre o intervalo de referência para felinos. 

Similarmente à ALT, a variável ALP também reduziu no presente estudo em 

todos os tratamentos, exceto para a dose de 0,5mg/kg de LASSBio-897. Todos os valores 

médios encontrados no presente estudo estão acima do intervalo de referência para 

felinos
15,18,19

. 

Todavia, baseado nos valores basais obtidos, nos animais deste estudo, todos os 

valores de ALT e ALP mantiveram-se normais e similares aos encontrados por Costa
20

. 

Portanto o aumento de PT e globulinas, apesar de poder estar associado à biotransformação 

hepática, quando somados à diminuição das enzimas ALT e ALP, nos tratamentos 

preconizados para o protótipo, são indicativos da não toxicidade hepática deste. Visto que 

aumentos dessas enzimas ocorrem, especialmente, quando há lesão aguda de hepatócitos
7,15-

17,19
. 

Para avaliação da função renal a quantificação sérica de uréia e creatinina foi 

realizada. Avaliando as médias encontradas no presente estudo, tanto a variável creatinina 

como a variável uréia reduziram após os tratamentos. A única exceção foi para a variável 

uréia no tratamento com anlodipino. Avaliando individualmente cada animal, tratamentos e 

tempos, três animais apresentaram valores acima do recomendado por IRIS
21

 no momento 

basal, porém houve redução significativa após 48 horas. Apenas um animal apresentou 

aumento de creatinina sérica às 48 horas, mas este mesmo animal já apresentava valor de 

creatinina acima do intervalo de referência no momento basal.   
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Levando em consideração a redução de uréia e creatinina pode-se inferir que os 

tratamentos avaliados neste estudo não provocaram lesões tóxicas aos rins dos animais 

avaliados. Visto que a excreção de uréia e creatinina ocorre pela urina, no presente estudo a 

redução destas variáveis confirmam não haver prejuízo na taxa de filtração glomerular ou 

mesmo ocorrência de azotemia
17,22

. 

As médias das variáveis do eritrograma e leucograma encontram-se entre o 

intervalo de referência para a espécie
19,23

. A única exceção foi para a variável linfócitos 

atípicos. Estes podem estar presentes em quadros inflamatórios agudos, ou toxicidade 

hepática
16,17

. Visto que apenas um animal apresentou linfócitos atípicos, após o tratamento 

com LASSBio-897, e sabendo que este mesmo animal foi o mesmo a apresentar quantidade 

significativa de extrassístoles ventriculares na eletrocardiografia dinâmica, pode-se reiterar 

que, para este animal, o tratamento com LASSBio-897 (1,0mg/kg) provavelmente induziu 

toxicidade. 

 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que o protótipo LASSBio-897 foi capaz de reduzir as atividades 

séricas de ALT e ALP, bem como as concentrações de uréia e creatinina. Estes efeitos são 

desejáveis em felinos, especialmente porque muitos gatos desenvolvem HAS secundária a 

doença renal crônica. 

O tratamento com LASSBio-897 não induziu alterações hematológicas nos 

animais avaliados, apenas um animal apresentou alteração (linfócitos atípicos) para a dose de 

1,0mg/kg, sugerindo possível toxicidade neste caso.  

Em nenhum momento do presente estudo foram observados sinais clínicos que 

pudessem ser associados a quadros de intoxicação medicamentosa, tais como: vômito, 

sialorréia, diarreia, alterações neuromusculares, ataxia, prostração ou outras alterações 

comportamentais. Portanto, o protótipo LASSBio-897, assim como o medicamento 

preconizado para tratamento de HAS em felinos, aparentemente não induz quadros de 

intoxicação aguda nas doses avaliadas, assim como já fora relatado para outras espécie (cães e 

ratos). 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após realização deste estudo comprovou-se o efeito vasodilatador do protótipo à 

fármaco LASSBio-897 em uma terceira espécie mamífera, não roedora, sendo esta uma das 

exigências para o desenvolvimento de um novo fármaco segundo a Resolução CNS 001/1988. 

A utilização de antagonistas de canais de Ca
2+

, como o anlodipino, promovem 

bom controle de PAS em felinos, sendo este o tratamento preconizado para HAS nesta espécie 

1,2
. No presente estudo não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos. 

Assim sendo acredita-se que, mesmo promovendo menores efeitos vasodilatadores o 

LASSBio-897 possui efeitos similares ao medicamento já preconizado para o tratamento de 

quadros hipertensivos em felinos. 

Contudo, recomenda-se a realização de novos estudos especialmente em animais 

hipertensos e não anestesiados. Assim sendo, o efeito vasodilatador desejado pode ser melhor 

descrito, visto que nesses pacientes este efeito pode ser diferente do observado no presente 

estudo.  

Diferente do que se esperava a menor dose avaliada apresentou o melhor efeito 

vasodilatador na espécie estudada, diferente das demais espécies já avaliadas. A provável 

justificativa é o metabolismo diferenciado de felinos, quando comparados a outros mamíferos, 

sendo que para estes animais o efeito vasodilatador do protótipo não é dose dependente, visto 

que assim como outros medicamentos, o aumento das concentrações plasmáticas do 

LASSBio-897 não potencializa seu efeito vasodilatador.  

Além do efeito vasodilatador, o protótipo LASSBio-897 foi capaz de reduzir as 

atividades séricas de ALT e ALP, bem como as concentrações de uréia e creatinina. Portanto 

o tratamento com LASSBio-897 não induziu alterações compatíveis com quadros de 

toxicidade hepática e/ou renal. Estes efeitos são bastante benéficos, especialmente porque 

muitos felinos são predispostos a desenvolvimento de doença renal crônica, e 

consequentemente hipertensão arterial sistêmica. Assim sendo, além do efeito vasodilatador o 

protótipo pode evitar, ou ainda, auxiliar o tratamento de problemas hepáticos e/ou renais na 

espécie a esta espécie. 
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PROTOCOLO N. 071/13 
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ANEXO I. PARECER CONSUBSTANCIADO REFERENTE AO PROJETO DE 

PESQUISA DO PROTOCOLO N. 071/13 (continuação) 
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