
                                   
          

Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

DETOMIDINA ASSOCIADA OU NÃO A LIDOCAÍNA EM INFUSÃO CONTÍNUA EM 

EQUINOS SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. 
 

Amarildo Oliveira Lyra de Souza1, Samuel Jorge Ronchi2, Luara da Rosa2, Karen Suzane Fuchs2, Felipe 

Comassetto2, Ademir Cassiano da Rosa3, Aury Nunes de Moraes3, Nilson Oleskovicz4 

 

 
1 Acadêmico(a) do Curso de Medicina Veterinária – CAV - bolsista PIVIC/UDESC.   
2 Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal – CAV. 
3 Professor do Departamento de Medicina Veterinária - CAV. 
4 Orientador, Departamento de Medicina Veterinária - CAV – nilson.oleskovicz@udesc.br. 

 

 

Palavras-chave: Detomidina. Lidocaína. Infusão contínua. 

 

Devido ao crescente aumento na rotina odontológica dentro da medicina equina, juntamente com 

a necessidade de sedação dos pacientes para a realização deste procedimento, objetivou-se avaliar 

a sedação ofertada pela detomidina, associada ou não a lidocaína, ambas em infusão contínua. 

Foram utilizados 22 equinos provindos da rotina odontológica do hospital veterinário da 

instituição de origem, considerados hígidos através de exame clínico, hemograma e bioquímica 

sérica, excluindo aqueles que apresentassem alguma alteração nos exames ou necessitassem de 

extração dentária. No dia do estudo, foi inserido um cateter 14G na veia jugular, alocando-se os 

animais em 2 grupos distintos (n = 11): GD, que receberam detomidina na dose de 20 µg/kg pela 

via intravenosa, seguido de infusão contínua de detomidina na taxa de 20 µg/kg/h; GDL, que 

receberam detomidina 10 µg/kg pela via IV e lidocaína na dose de 1 mg/kg, seguido de infusão 

contínua de detomidina na taxa de 10 µg/kg/h e lidocaína na taxa de 25 µg/kg/min. Os momentos 

avaliados foram: MBASAL, antes da colocação do cateter; M1, 5 minutos após o bolus; M2, no 

momento que o abre bocas era colocado; M3, no momento do desgaste com a grosa elétrica. Os 

parâmetros avaliados foram: frequência cardíaca (FC), por meio da ausculta com estetoscópio; 

frequência respiratória (f), por meio da visualização do gradil costal; pressão arterial sistólica 

(PAS), com o auxílio do doppler vascular na artéria coccígea; motilidade, por meio da ausculta 

dos borborigmos durante 30 segundos nos quatro quadrantes. Além dos parâmetros clínicos, foi 

avaliada a sedação medindo-se a altura de cabeça antes (MBASAL) e após a administração dos 

tratamentos (M1), assim como durante o procedimento odontológico através de uma escala 

proposta por Roscoe (2007), que avalia a reação do paciente frente aos estímulos gerados pelo 

procedimento odontológico especificamente, como colocação do abre bocas, instilação de água 

na cavidade, estímulo sonoro e desgaste com a grosa elétrica. A análise estatística foi realizada 

através do teste de normalidade Shapiro-Wilk. Todas as variáveis comportaram-se como normais, 

aplicando-se então One Way ANOVA RM seguido por Dunnet para comparação em relação ao 

momento basal e teste de t entre os grupos (p≤0,05). A FC reduziu 20% e 21%, respectivamente, 

no M2 e M3 em relação ao MBASAL somente no GD, já a PAS aumentou 36% nos mesmos 

momentos em relação ao MBASAL no GD e no M1, M2 e M3 do GDL também houve um 

aumento de 30%, 44% e 30%, respectivamente, em relação ao MBASAL. A motilidade reduziu 
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75% em todos os momentos em relação ao MBASAL em ambos os grupos. A altura da cabeça 

diminuiu 67% no GD e 60% no GDL, sem diferença entre os grupos. Os escores de sedação 

fornecidos pela escala não diferiram entre os grupos, com media no M2 de 1,6 ±1,02, no GD, e 

2,5 ± 1,5, no GDL (Fig. 1), e no M3 de 1,3 ± 0,8, no GD, e 1,5 ± 1, no GDL (Fig. 2). Conclui-se 

que a sedação ofertada pela associação de detomidina e lidocaína reduziu a dose de detomidina 

pela metade, diminuindo seus efeitos adversos e oferecendo uma sedação similar para 

procedimentos odontológicos. 

 
 

Fig. 1 Altura de cabeça em equinos submetidos a sedação com detomidina, 20 µg/kg, seguido de 

infusão contínua na taxa de 20 µg/kg/h (GD) ou detomidina, 10 µg/kg, associado a lidocaína, 1 mg/kg, 

seguido de infusão contínua na taxa de 10 µg/kg/h e 25 µg/kg/min.  

 
 

  

Fig. 2 Escore de sedação em equinos submetidos a sedação com detomidina, 20 µg/kg, seguido 

de infusão contínua na taxa de 20 µg/kg/h (GD) ou detomidina, 10 µg/kg, associado a 

lidocaína, 1 mg/kg, seguido de infusão contínua na taxa de 10 µg/kg/h e 25 µg/kg/min. 


