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RESUMO 

Os estudos sobre a avaliação clínica da dor em geral não são capazes de determinar um 

método consistente e fidedigno que não seja afetado por tantos fatores alheios à dor. Sabe-se que as 

mensurações bioquímicas, como as do cortisol e a glicose, tem se mostrado importantes para a 

avaliação da dor e do estresse por meio indireto. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar 

comparativamente os parâmetros observados na avaliação fisiológica e dosagem de cortisol e glicemia 

na avaliação da dor trans operatória comparando se há diferença em animais de cirurgias eletivas e 

animais de cirurgias não eletivas. Foram utilizados cães provenientes da rotina da Clínica Escola 

Veterinária da UNICENTRO, submetidos a cirurgias eletivas e não eletivas. A avaliação dos pacientes 

ocorreu durante o trans cirúrgico e pós cirúrgico imediato, com coletas de sangue para a dosagem de 

glicemia e dosagem de cortisol, em seis tempos onde: Tempo 0 (T0): antes da medicação pré-

anestésica (MPA). Tempo 1 (T1): vinte minutos após a MPA. Tempo 2 (T2): vinte minutos após a 

indução anestésica. Tempo 3 (T3): no momento de maior estímulo doloroso no trans-cirúrgico. Tempo 

4 (T4): na extubação. Tempo 5 (T5): uma hora após a extubação. Os valores das médias das análises 

da glicemia tanto dos pacientes das cirurgias eletivas, quanto dos pacientes das cirurgias não eletivas 

se comportaram de forma semelhante, com discreta elevação no momento de maior estímulo doloroso 

no transoperatório (T3) e tendo seu pico no momento da extubação (T4).  Comparando-se as médias 

dos valores de cortisol pode-se observar o aumento do cortisol nos momentos T3, T4 e T5 nos 

pacientes do grupo A (eletivas) e o aumento nos tempos T4 e T5 nos do grupo B. Assim, os aumentos 

dos valores da glicemia e cortisol na fase aguda do estresse cirúrgico, no momento do estímulo 

doloroso (T3), na extubação (T4) e uma hora após a extubação (T5) observados nos animais deste 

estudo eram esperados apesar de não serem desejados. Como o objetivo deste estudo era justamente 

avaliar o estresse intra operatório e se definir se os protocolos analgésicos adotados eram adequados, o 

fato da glicemia ter se elevado de forma significativa no momento do estimulo doloroso nos pacientes 

submetidos à castração é um fato que merece atenção. O estresse cirúrgico nos nossos pacientes e 

consequente aumento da glicemia não foi intenso o suficiente para gerar manifestações clínicas 

durante o procedimento cirúrgico, porém, a glicose e cortisol se mostraram biomarcadores sensível no 

controle dos eventos do estresse cirúrgico. 

Palavras-Chave: Dor, cortisol, glicemia 
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ABSTRACT 

Studies on clinical pain assessment in general are not able to determine a consistent 

and reliable method that is not affected by so many factors unrelated to pain. It is known that 

biochemical measurements, such as cortisol and glucose, have been shown to be important for 

indirect pain and stress assessment. The objective of our study was to compare the parameters 

observed in the physiological evaluation and the cortisol and glycemia dosage in the 

evaluation of transoperative pain comparing the difference in animals from elective and non-

elective surgery surgeries. Dogs from the routine of the UNICENTRO Veterinary School 

Clinic were submitted to elective and non elective surgeries. Patients were evaluated during 

the surgical trans and immediate postoperative period, with blood samples collected for blood 

glucose and cortisol dosage, in six times: 0 (T0): before preanesthetic medication (MPA). 

Time 1 (T1): Twenty minutes after MPA. Time 2 (T2): twenty minutes after anesthetic 

induction. Time 3 (T3): at the moment of greatest painful stimulus in the trans-surgical. Time 

4 (T4): in extubation. Time 5 (T5): one hour after extubation. The values of the mean values 

of the glycemia analyzes of both elective and non-elective surgery patients behaved in a 

similar manner, with a slight elevation at the time of greatest pain in the intraoperative period 

(T3) and peak at the time of extubation (T4). Comparing the averages of cortisol values, 

cortisol increased at moments T3, T4 and T5 in patients in group A (electives) and the 

increase in T4 and T5 times in group B. (T3), extubation (T4) and one hour after extubation 

(T5) observed in the animals of this study were expected although they were not desired. As 

the objective of this study was precisely to evaluate the intraoperative stress and to determine 

if the adopted analgesic protocols were adequate, the fact that the glycemia had increased 

significantly at the moment of the painful stimulus in the patients submitted to the castration 

concerns us. Surgical stress in our patients and consequent increase in glycemia was not 

intense enough to generate clinical manifestations during the surgical procedure; however, 

glucose and cortisol proved to be sensitive biomarkers in the control of surgical stress events. 

Key words: Pain, cortisol, glycemia 
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A dor pode ser definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, 

associada à lesão tecidual atual ou potencial (ANAND & GRAIG, 1996). Ela é a experiência 

consciente da nocicepção (detecção de lesão tecidual por receptores especializados), a qual é 

somente parcialmente determinada pela ativação de vias neurais aferentes induzidas por 

estímulos como os mecânicos, térmicos, químicos e elétricos (MUIR III, 2009; BUENO-

GÓMEZ, 2017). Os terminais nervosos das fibras nervosas sensoriais reconhecem e 

transformam vários estímulos ambientais em sinais elétricos que são carreados ao corno 

dorsal medular, onde eles são alterados e retransmitidos ao tronco cerebral e ao cérebro. O 

sinal é então integrado, reconhecido, identificado (percebido) e transformado em experiência 

apropriada de autopreservação e respostas motoras que são reflexos protetores e que são 

conservadas na memória (HELLEBREKERS, 2002; MUIR III, 2009). Assim, a dor é um 

fator biológico ativo que causa estresse e como sua consequência pode gerar alterações como 

imunossupressão, retardo na cicatrização de feridas e aceleração de processos patológicos 

(FANTONI, 2011).  

A “resposta ao stress” é a designação para o conjunto de alterações hormonais e 

metabólicas que decorrem após qualquer situação de trauma. Tais alterações traduzem-se num 

estado hipercatabólico, de elevação dos níveis plasmáticos dos hormônios catabólicos 

(cortisol, glucagon e catecolaminas) e liberação de hormônios pelo hipotálamo, os quais 

estimulam a libertação pela hipófise do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), hormônio do 

crescimento, prolactina, endorfinas e hormônio antidiurético (ADH) (STOCCHE, 2001). 

As glândulas adrenais e o eixo hipotalâmico-hipofisário constituem uma entidade 

funcional importante para a manutenção e homeostasia do organismo. As relações 

anatomofisiológicas entre estes órgãos induzem a síntese e regulação de diversos hormônios 

esteroides, como o cortisol (FELDMAN & NELSON, 2004). 

As adrenais que se encontram no espaço retroperitoneal são dois pequenos órgãos 

ovóides, envoltos pela gordura local, próximo à junção toracolombar e craniomedial ao rim 

ipsilateral (KEALY et al., 2004). Com relação ao tamanho desta glândula este varia em 

função das condições fisiológicas do animal, tais como raça, idade, peso e até mesmo 

gestação (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2008). Histologicamente elas apresentam estrutura 

encapsulada intimamente dividida em duas camadas concêntricas com origem, morfologia e 

funcionalidade diferentes (McGAVIN & ZACHARY, 2007; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

2008). A camada periférica chamada de córtex possui cor amarelada, enquanto a camada 

central, a medula, de cor acinzentada (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2008). Cães saudáveis 
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tem a razão entre córtex e medula de aproximadamente de 2:1 (McGAVIN & ZACHARY, 

2007). No córtex existe a zona glomerulosa, zona mais grossa (representando cerca de 80% 

do córtex), cuja função é produzir glicocorticoides (cortisol e corticosterona), assim como 

androgênios, sendo estes em menor quantidade (GETTY, 1986; McGAVIN & ZACHARY, 

2007; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2008; GALAC, et al., 2010). 

Fisiologicamente, o cortisol, tem um papel importante no metabolismo da glicose, dos 

lípidos e das proteínas; tendo também influência significativa na hematopoiese, na 

manutenção da integridade vascular, no volume e na pressão sanguínea (GUYTON & HALL, 

2000; HERTRAGE, 2004). 

A principal resposta endócrina ao estresse ocorre com o aumento da secreção de 

hormônios pituitários e com a ativação do sistema nervoso simpático. Isto resulta em aumento 

significativo na secreção de catecolaminas, dentre elas a principal é a epinefrina, liberada pela 

região medular das glândulas adrenais. As catecolaminas ativam as fibras cardíacas 

aumentando assim seu potencial de contratilidade, e gerando maior aporte sanguíneo para os 

tecidos, levando a melhor oxigenação para os mesmos (DESBOROUGH, 2000). 

O estímulo de estresse ou dor leva o hipotálamo a sensibilizar a glândula pituitária e 

assim secretar hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), que pela via sanguínea irá sensibilizar 

a região cortical das glândulas adrenais a aumentar a produção e as secreções de cortisol e 

aldosterona (STOCCHE et al., 2001). 

O cortisol altera o metabolismo de carboidratos, gordura e proteínas assim 

disponibilizando um maior volume de substrato energético circulante para as células, também 

auxilia na redução do consumo especialmente de glicose por algumas células com menor 

importância no momento de estresse (GUYTON & HALL, 2006). Outro mecanismo do 

cortisol está no seu efeito glicocorticóide, sendo observada notável e potente resposta 

associada à atividade anti-inflamatória (YEAGER et al., 2004). 

O cortisol atua é inibindo os sinais que estimulam o início do processo inflamatório. 

Dentre estes os principais estão a ativação de leucócitos através de contato com fragmentos 

celulares e outras substâncias como histamina, bradicinina e enzimas proteolíticas 

(KRAYCHETE et al., 2006). Uma das ações do cortisol é impedir a degradação dessas células 

através da estabilização das membranas dos lisossomos, dificultando sua ruptura e a 

consequente lise da célula (GRECO & STABENFELDT, 2004). Ele também reduz a 

permeabilidade dos vasos sanguíneos, diminuindo a diapedese de células de defesa 

sanguíneas, como monócitos, e diminui o extravasamento de plasma para o interstício, 
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reduzindo os edemas. Além disso, o cortisol reduz a reprodução de linfócitos, já que são os 

linfócitos que iniciam o processo inflamatório, reconhecendo, primeiramente, os antígenos 

(GRECO & STABENFELDT, 2004). O cortisol é uma importante variável na resposta ao 

agente estressor, e sua resposta é tipicamente proporcional à magnitude da injúria ou processo 

patológico (MUNCK et al., 1984). 

A dor induzida por uma cirurgia ou acidental provoca respostas caracterizadas pela 

ativação do sistema nervoso simpático, secreção de glicocorticoides, hipermetabolismo, 

retenção de sódio e água, e estímulo do metabolismo de carboidratos e proteínas (GAYNOR 

& MUIR, 2009). As cirurgias aumentam a secreção de glucagon e reduzem a secreção de 

insulina, fazendo assim uma glicosemia e glicosúria (MUIR, 2009). 

A hiperglicemia ocorre pelo aumento dos glicocorticoides, catecolaminas e resistência 

a insulina (GUYTON; HALL, 2002). Ela é definida como hiperglicemia leve nos valores de 

130 a 180mg/dL e grave com a concentração maior que 180mg/dL (KNIERIEN; OTTO; 

MACINTIRE, 2007). A dor pode ser responsável pela hiperglicemia, e como consequência 

ocorrer o aumento de infecções em ferimentos, na morbidade e na mortalidade (MUIR III, 

2009). 

As mensurações bioquímicas, cortisol e a glicose, tem se mostrado importantes para a 

avaliação da dor e do estresse por meio indireto. Mas alguns estudos sobre o assunto 

demonstram divergência de resultados (YEAGER et al., 2004). 

Os procedimentos cirúrgicos são traumas que geram dor e estresse e estão associados à 

resposta fisiológica a ele, caracterizada por alterações imunológicas, metabólicas e neuro-

humorais, proporcionais a magnitude da injúria (FANTONI, 2011; MARANA et al. 2003). 

Segundo Stocche et al (2001), essa resposta ao estresse tem como finalidade manter e/ou 

restaurar a homeostase do organismo lesado, mantendo a estabilidade hemodinâmica, a 

preservação de aporte de oxigênio para tecidos nobres, a mobilização de substrato calórico, a 

redução de efeitos dolorosos e a manutenção de temperatura corpórea. Em humanos, a 

resposta neuroendócrina e metabólica ao estresse cirúrgico inicia-se no pré-operatório, quando 

a ansiedade e o medo em relação à anestesia e à cirurgia provocam o aumento das 

concentrações plasmáticas das catecolaminas. A indução anestésica seguida de intubação 

traqueal induz a liberação de grandes quantidades de catecolaminas na corrente sanguínea e 

de mediadores inflamatórios, principalmente as interleucinas e o fator de necrose tumoral 

(GUEDES, 2010). Em cães, esta resposta também pode ser observada nos procedimentos 

cirúrgicos e anestésicos pela alteração nas concentrações de cortisol e glicemia plasmática, 
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correlacionados ao trauma e a sensibilidade dolorosa, induzidos pelos procedimentos 

(MASTROCINQUE & FANTONI, 2001; KIM et al., 2012).  

As concentrações de interleucina aumentam significativamente após o início da 

cirurgia, ocorrendo amplificação da resposta inflamatória e a ativação do eixo hipotálamo-

hipofisário, com consequente ampliação da resposta hormonal ao estresse cirúrgico. Assim, 

grande quantidade de catecolaminas é rapidamente liberada na corrente sanguínea e mais 

lentamente ocorre o aumento de outros hormônios e mediadores inflamatórios. Associado a 

inibição da secreção de insulina, que provoca o aumento da relação glucagon/insulina, 

aumento na resistência periférica à insulina, aumento na gliconeogênese hepática, e redução 

na utilização periférica da glicose, cuja consequência é a hiperglicemia (GUEDES, 2010; 

NOGUEIRA, 2003).  

A hiperglicemia peri-operatória é uma condição prejudicial e bastante comum. Ela 

apresenta diferentes causas, sendo uma delas a resposta endócrina-metabólica ao estresse 

anestésico e cirúrgico, propiciando alterações orgânicas deletérias, como o aumento da 

resposta inflamatória, susceptibilidade à infecções e à lesão múltipla de órgãos e sistemas 

(DRUMOND, 2000; GUEDES, 2010).  

A magnitude desta resposta está fortemente associada ao procedimento cirúrgico, de 

modo que cirurgias de pequeno porte induzem respostas menores que as de médio e de grande 

porte (GUEDES, 2010). O protocolo anestésico adotado, com o uso ou não de anestesia local 

com o bloqueio anestésico, pode interferir na resposta dolorosa e nos valores de glicose e 

cortisol (ROMANO et al, 2016). 

Tendo como objetivo o estudo do estímulo doloroso induzido em procedimentos 

cirúrgicos, Mattos Junior et al. (2009), afirmaram que a determinação dos níveis de glicose e 

cortisol é um método eficiente na avaliação de estímulo nociceptivo em cães submetidos a 

estímulo doloroso trans-operatório. Trabalhos em humanos indicam que o rigoroso controle 

glicêmico durante o período peri-operatório poderia reduzir substancialmente a mortalidade 

dos pacientes cirúrgicos (GUEDES, 2010). Contudo, há controvérsia quanto aos métodos de 

aferição dos níveis de glicose sanguínea, onde se observa discrepância entre as aferições de 

sangue capilar e de sangue não capilar. Acredita-se que a hipotermia, hipoperfusão periférica 

e os níveis elevados de bilirrubina e de ácido úrico, que com frequência ocorrem em pacientes 

submetidos à cirurgia, possam influenciar nos valores de glicemia (GUEDES, 2010). 

A obtenção de boa anamnese é a parte mais importante da avaliação do paciente 

veterinário com dor. Frequentemente ela fornece ao médico veterinário panorama tão claro 
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que o diagnóstico pode ser estabelecido, em grande parte, pela sintomatologia, mesmo antes 

de serem realizados exames físicos, neurológicos ou laboratoriais (LOESER, 2010). 

Como os animais não conseguem verbalizar o que estão sentindo, precisamos de um 

observador humano para fazer a avaliação do paciente com dor. Isto pode resultar em análise 

subjetiva ao se implementar a terapia analgésica e desta forma exige bom treinamento e 

experiência desse observador, assim como os critérios estabelecidos serem bem definidos 

(HELLYER et al, 2007 b). 

A avaliação de animais de companhia com dor pode ser prejudicada pelas alterações 

de comportamento induzidas pela troca de ambiente, uma vez que o comportamento 

observado no hospital ou clínica veterinária pode diferir do que o animal apresenta em seu 

ambiente natural. Com isso, o proprietário se torna importante na ajuda da avaliação da dor, 

antes e durante o tratamento estabelecido (BUFALARI et al, 2007). 

Os estudos sobre a avaliação clínica da dor em geral não são capazes de determinar 

um método consistente e fidedigno que não seja afetado por tantos fatores alheios à dor. Desta 

forma, muitos trabalhos foram direcionados a correlacionar o aumento nas concentrações 

plasmáticas de cortisol e beta-endorfinas com o processo de nocicepção e sua percepção pelo 

indivíduo, mas sabe-se que as mudanças nesses biomarcadores não estão presentes 

unicamente em animais com dor. Seria ideal que um biomarcador ou conjunto de 

biomarcadores fossem altamente associados com a presença de dor e que o grau de analgesia 

fosse facilmente mensurado, a fim de se ter uma medida sensível e específica das 

necessidades analgésicas em pacientes veterinários, independente do estresse e da agitação 

(HELLYER et al., 2007b; KUKANICH, 2011). Contudo, as mudanças nesses biomarcadores 

podem também ser influenciadas por estresse, excitação e ansiedade (HELLYER et al., 

2007b) e assim animais que passam por situações estressantes, como a hospitalização antes de 

procedimento cirúrgico podem ter concentrações de cortisol elevadas, encontradas na saliva e 

no sangue (HEKMAN et al., 2012). 

O conhecimento por parte do avaliador sobre o comportamento normal do animal 

objetivando o contexto no qual inserir os parâmetros registrados durante a avaliação é de 

extrema importância. Por isso, se mostra essencial a análise dos parâmetros basais do paciente 

no momento em que ele chega ao ambiente hospitalar, principalmente quando este passará por 

alguma cirurgia (FIRTH & HALDANE, 1999). 

Como há poucos estudos sobre o controle de glicemia e dosagem de cortisol trans-

operatório e sobre como melhor avaliar os pacientes em relação a dor que estão sentindo, 
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tornam-se de suma importância novas pesquisas quanto a este controle e avaliação pré e trans 

e pós-operatórios em cães. 

O objetivo do nosso trabalho foi avaliar comparativamente os parâmetros observados 

na avaliação fisiológica e dosagem de cortisol e glicemia na avaliação da dor trans operatória 

comparando se há diferença em animais de cirurgias eletivas e animais de cirurgias não 

eletivas.  
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RESUMO 10 

Os estudos sobre a avaliação clínica da dor em geral não são capazes de determinar 11 

um método consistente e fidedigno que não seja afetado por tantos fatores alheios à dor. Sabe-12 

se que as mensurações bioquímicas, como as do cortisol e da glicose, tem se mostrado 13 

importantes para a avaliação da dor e do estresse por meio indireto. O objetivo do nosso 14 

trabalho foi avaliar comparativamente os parâmetros observados na avaliação fisiológicos e 15 

dosagem de cortisol e glicemia na avaliação da dor trans operatória comparando se há 16 

diferença em animais de cirurgias eletivas e animais de cirurgias não eletivas. Foram 17 

utilizados cães provenientes da rotina da Clínica Escola Veterinária da UNICENTRO, 18 

submetidos a cirurgias eletivas e não eletivas. A avaliação dos pacientes ocorreu durante o 19 

trans cirúrgico e pós cirúrgico imediato, com coletas de sangue para a dosagem de glicemia e 20 

de cortisol, em seis tempos onde: Tempo 0 (T0): antes da medicação pré-anestésica (MPA). 21 

Tempo 1 (T1): vinte minutos após a MPA. Tempo 2 (T2): vinte minutos após a indução 22 

anestésica. Tempo 3 (T3): no momento de maior estímulo doloroso no trans-cirúrgico. Tempo 23 
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4 (T4): na extubação. Tempo 5 (T5): uma hora após a extubação. Os valores das médias das 1 

análises da glicemia tanto dos pacientes das cirurgias eletivas, quanto das não eletivas se 2 

comportaram de forma semelhante, com discreta elevação no momento de maior estímulo 3 

doloroso no transoperatório (T3) e tendo seu pico no momento da extubação (T4). 4 

Comparando-se as médias dos valores de cortisol pode-se observar o aumento do cortisol nos 5 

momentos T3, T4 e T5 nos pacientes do grupo A (eletivas) e o aumento nos tempos T4 e T5 6 

nos do grupo B. Assim, os aumentos dos valores da glicemia e cortisol na fase aguda do 7 

estresse cirúrgico, no momento do estímulo doloroso (T3), na extubação (T4) e uma hora após 8 

a extubação (T5) observados nos animais deste estudo são uma resposta neuroendócrina e 9 

metabólica da fase aguda do estresse cirúrgico. Contudo este estresse cirúrgico nos nossos 10 

pacientes e consequente aumento da glicemia e cortisol não foi intenso o suficiente para gerar 11 

manifestações clínicas durante o procedimento cirúrgico. Assim, a glicose e o cortisol se 12 

mostraram biomarcadores importantes e sensíveis no controle da dor intra operatória.  13 

Palavras-Chave: Dor, cortisol, glicemia  14 

 15 

ABSTRACT 16 

Studies on clinical pain assessment in general are not able to determine a consistent 17 

and reliable method that is not affected by so many factors unrelated to pain. It is known that 18 

biochemical measurements, such as cortisol and glucose, have been shown to be important for 19 

indirect pain and stress assessment. The objective of our study was to compare the parameters 20 

observed in the physiological evaluation and the cortisol and glycemia dosage in the 21 

evaluation of transoperative pain comparing the difference in animals from elective and non-22 

elective surgery surgeries. Dogs from the routine of the UNICENTRO Veterinary School 23 

Clinic were submitted to elective and non elective surgeries. Patients were evaluated during 24 

the surgical trans and immediate postoperative period, with blood samples collected for blood 25 
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glucose and cortisol dosage, in six times: 0 (T0): before preanesthetic medication (MPA). 1 

Time 1 (T1): Twenty minutes after MPA. Time 2 (T2): twenty minutes after anesthetic 2 

induction. Time 3 (T3): at the moment of greatest painful stimulus in the trans-surgical. Time 3 

4 (T4): in extubation. Time 5 (T5): one hour after extubation. The values of the mean values 4 

of the glycemia analyzes of both elective and non-elective surgery patients behaved in a 5 

similar manner, with a slight elevation at the time of greatest pain in the intraoperative period 6 

(T3) and peak at the time of extubation (T4). Comparing the averages of cortisol values, 7 

cortisol increased at moments T3, T4 and T5 in patients in group A (electives) and the 8 

increase in T4 and T5 times in group B. (T3), extubation (T4) and one hour after extubation 9 

(T5) observed in the animals of this study were expected although they were not desired. As 10 

the objective of this study was precisely to evaluate the intraoperative stress and to determine 11 

if the adopted analgesic protocols were adequate, the fact that the glycemia had increased 12 

significantly at the moment of the painful stimulus in the patients submitted to the castration 13 

concerns us. Surgical stress in our patients and consequent increase in glycemia was not 14 

intense enough to generate clinical manifestations during the surgical procedure; however, 15 

glucose and cortisol proved to be sensitive biomarkers in the control of surgical stress events. 16 

Key words: Pain, cortisol, glycemia 17 

INTRODUÇÃO 18 

A dor é um fator biológico ativo que causa estresse e com sua consequência pode 19 

gerar alterações como imunossupressão, retardo na cicatrização de feridas e aceleração de 20 

processos patológicos (FANTONI, 2011). Em resposta a este estresse, ocorre um conjunto de 21 

alterações hormonais e metabólicas que decorrem após qualquer situação de trauma. Tais 22 

alterações traduzem-se num estado hipercatabólico, com elevação dos níveis plasmáticos dos 23 

hormônios catabólicos (cortisol, glucagon e catecolaminas) e liberação de hormônios pelo 24 
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hipotálamo, as quais estimulam a libertação pela hipófise do hormônio adrenocorticotrófico 1 

(ACTH), hormônio do crescimento, prolactina, endorfinas e hormônio antidiurético (ADH) 2 

(STOCCHE, 2001). 3 

Os procedimentos cirúrgicos são traumas que geram dor e estresse e estão associados à 4 

resposta fisiológica a ele, caracterizada por alterações imunológicas, metabólicas e neuro-5 

humorais, proporcionais a magnitude da injúria (FANTONI, 2011; MARANA et al. 2003). 6 

Segundo STOCCHE et al (2001), essa resposta ao estresse tem como finalidade manter e/ou 7 

restaurar a homeostase do organismo lesado, mantendo a estabilidade hemodinâmica, a 8 

preservação de aporte de oxigênio para tecidos nobres, a mobilização de substrato calórico, a 9 

redução de efeitos dolorosos e a manutenção de temperatura corpórea. A indução anestésica 10 

seguida de intubação traqueal induz a liberação de grandes quantidades de catecolaminas na 11 

corrente sanguínea e de mediadores inflamatórios, principalmente as interleucinas e o fator de 12 

necrose tumoral (GUEDES, 2010). Em cães, esta resposta pode ser observada nos 13 

procedimentos cirúrgicos e anestésicos pela alteração nas concentrações de cortisol e glicemia 14 

plasmática, correlacionados ao trauma e a sensibilidade dolorosa, induzidos pelos 15 

procedimentos (KIM et al., 2012; MASTROCINQUE & FANTONI, 2001).  16 

Os estudos sobre a avaliação clínica da dor em geral não são capazes de determinar 17 

um método consistente e fidedigno que não seja afetado por tantos fatores alheios à dor. As 18 

mensurações bioquímicas, como as do cortisol e a glicose, tem se mostrado importantes para a 19 

avaliação da dor e do estresse por meio indireto. Mas alguns estudos sobre o assunto 20 

demonstram divergência de resultados (YEAGER et al., 2004).  21 

Como há ainda poucos estudos sobre o controle de glicemia e dosagem de cortisol 22 

transoperatório e sobre como se melhor avaliar os pacientes em relação a dor que estão 23 

sentindo, torna-se de suma importância novas pesquisas quanto a este controle e avaliação pré 24 

e trans e pós-operatórios em cães. 25 



24 
 

 
 

O objetivo do nosso trabalho foi avaliar comparativamente os parâmetros observados 1 

na avaliação fisiológica e dosagem de cortisol e glicemia na avaliação da dor trans operatória 2 

comparando se há diferença em animais de cirurgias eletivas e animais de cirurgias não 3 

eletivas. 4 

 5 

MATERIAL E MÉTODOS 6 

Foram utilizados cães provenientes da rotina da Clínica Escola Veterinária (CEVET), 7 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), cujos proprietários optaram pela 8 

castração eletiva (cirurgias eletivas) e animais que passaram por procedimentos cirúrgicos por 9 

alguma doença (cirurgias não eletivas). Todos os pacientes foram avaliados clinicamente 10 

quanto à sua condição clínica geral, e para a inclusão dos pacientes no projeto eles passaram 11 

por avaliação pré-cirúrgica onde foram realizados todos os exames necessários como: 12 

avaliação hematológica e bioquímica sérica, exames radiográficos e de função cardíaca.  13 

Ainda, para a participação no projeto todos os proprietários foram orientados e 14 

estavam cientes dos procedimentos que foram realizados e assinaram termo de ciência 15 

autorizando o envolvimento dos animais (Anexo 1). 16 

Os pacientes encaminhados para cirurgia receberam medicação pré-anestésica 17 

(MPA) com metadona (0,1-0,25mg/kg), morfina (0,1-1mg/kg) ou tramadol (1-2mg/kg) como 18 

analgésico, associado à diazepan (0,1-0,5 mg/kg), clorpromazina (1,1mg/kg) ou midazolan 19 

(0,1-0,3mg/kg) de acordo com a indicação de cada paciente. A indução anestésica foi 20 

realizada com propofol (6-8mg/kg) e a manutenção anestésica com a administração de 21 

isoflurano vaporizado em oxigênio a 100% por anestesia geral inalatória. 22 

Os pacientes foram divididos em dois grupos. Grupo A (cirurgias eletivas): cadelas 23 

submetidas a ovariohisterectomia eletiva (OVH) ou cães submetidos à orquiectomia e o 24 

Grupo B (cirurgias não eletivas): animais submetidos a procedimentos cirúrgicos por alguma 25 
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doença. Os exames de glicemia foram realizados no momento da coleta com o aparelho 1 

Medidor de Glicose G-Tech Free 1 pelo método de ensaio: GOD (Enzima glicose oxidase), 2 

com resultado em mg/dL. Foram considerados como valores normais as dosagens de glicemia 3 

para animais saudáveis de 65 a 118 mg/dL (KANEKO, 2007) sendo hiperglicemia leve nos 4 

valores de 130 a 180mg/dL e grave com a concentração maior que 180mg/dL (KNIERIEN; 5 

OTTO; MACINTIRE, 2007). O plasma foi encaminhado ao Laboratório de Doenças 6 

Infecciosas e Parasitárias da UNICENTRO, o método utilizado para a análise foi através do 7 

kit Cortisol ELISA da empresa DBC (Diagnostics Blochem Canada). Foram considerados 8 

como valores normais as dosagens de cortisol entre 1 a 6,8 ug/dL (KANEKO, 2007). As 9 

coletas de sangue para dosagem de glicemia e cortisol foram realizadas em seis momentos 10 

onde: Tempo 0 (T0): antes da medicação pré-anestésica (MPA). Tempo 1 (T1): vinte minutos 11 

após a MPA. Tempo 2 (T2): vinte minutos após a indução anestésica. Tempo 3 (T3): no 12 

momento de maior estímulo doloroso no trans-cirúrgico. Tempo 4 (T4): na extubação. Tempo 13 

5 (T5): uma hora após a extubação.  14 

Os dados obtidos dos dois grupos nos diferentes momentos foram tabulados e 15 

analisados. Comparou-se os resultados dos pacientes dos grupos submetidos as cirurgias 16 

eletivas e não eletivas, entre os horários das cirurgias e entre os diferentes tempos de coleta. O 17 

método de análise estatística foi ANOVA multivariada de variâncias (MANOVA) pelo 18 

modelo linear generalizado (GLM) e pós-teste de Tukey, com os recursos do software 19 

Statistica 7.0 (Statsoft Inc, Tulsa, OK, USA). Foram consideradas diferenças estatísticas 20 

quando o valor de “p” foi menor que 0,05.  21 

 22 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  23 

Foram analisados 57 pacientes durante este projeto, com 37 animais no grupo A 24 

(cirurgias eletivas) e 20 animais no grupo B (cirurgias não eletivas). Os grupos das cirurgias 25 
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eletivas e não eletivas não foram homogêneos, por dependerem da rotina da Clínica e da 1 

possibilidade dos pacientes de participarem do projeto.  2 

No grupo das cirurgias eletivas, dos 37 animais avaliados, 30 foram fêmeas que 3 

passaram por ovariohisterectomia (OVH) e sete foram machos submetidos à orquiectomia. 4 

Destas cirurgias 11 foram realizadas pela manhã e 26 no período da tarde. No grupo de 5 

cirurgias não eletivas, dos 20 animais avaliados, sete eram machos e três eram fêmeas. As 6 

cirurgias ocorreram em sua maioria no período da tarde (11). Os procedimentos cirúrgicos 7 

realizados nos pacientes deste grupo foram: herniorrafia umbilical (1), correção de protrusão 8 

de glândula de terceira pálpebra (1), correção de entrópio (1), biópsia e retirada de nódulos 9 

diversos (2), OVH por piometra (1), exérese de mastocitoma (2), mastectomia (4), 10 

osteossíntese de fêmur e tíbia (4), tratamento de canal (1) e amputação de cabeça de fêmur 11 

(1).  12 

Como esperado e de acordo com a literatura, as castrações eletivas corresponderam a 13 

grande parte das cirurgias dentro da casuística do serviço de cirurgia de pequenos animais. A 14 

superpopulação de animais de estimação é um problema mundial e a redução da natalidade 15 

por meio da esterilização de cães e gatos é uma das maneiras utilizadas para contribuir com o 16 

controle da população de animais (SAMPAIO et al; 2014) além de ser adotado por muitos 17 

tutores como método preventivo de algumas doenças do aparelho reprodutor (SILVA, 2008). 18 

Nenhum animal apresentou complicações no transoperatório e desta forma não houve 19 

a necessidade de administração de analgesia ou qualquer outro fármaco suplementar em 20 

qualquer procedimento ou paciente. As complicações cirúrgicas transoperatórias são variáveis 21 

de acordo com o procedimento cirúrgico realizado e podem ser: primárias (decorrentes da 22 

ação de forças físicas sobre os tecidos), secundárias (reações de adaptação ou como 23 

complicações das alterações induzidas pelos componentes primários) ou associadas (sua 24 

presença não ocorre diretamente do trauma, mas sua atuação influencia a evolução). A lesão 25 
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aos tecidos é inerente ao trauma cirúrgico e de extensão variável com o procedimento e 1 

técnica adotados. Dentre as alterações primárias está a lesão vascular que tem o potencial de 2 

levar a alterações hemodinâmicas importantes (QUEIROZ, 1995). Em pacientes com 3 

circulação periférica deficiente, choque ou desidratação profunda se torna mais difícil obter 4 

uma amostra representativa de sangue capilar para a dosagem de glicemia, sendo indicada a 5 

veno punção (ALEIXO, et al., 2007) e ainda pacientes com hipotermia, hipoperfusão 6 

periférica, níveis elevados de bilirrubina e ácido úrico podem muitas vezes sofrer variações da 7 

glicemia e cortisol (GUEDES, 2010). Os danos vasculares são frequentes e as hemorragias 8 

são as principais complicações em pacientes submetidos a procedimentos de castração 9 

(QUEIROZ, 1995; SANTOS et al, 2009). Contudo, como não foram observadas 10 

complicações significativas durante os procedimentos cirúrgicos dos animais participantes 11 

deste projeto e as coletas foram feitas de veno punção descartamos estas variáveis como 12 

responsáveis pelas alterações observadas na glicemia e dosagem de cortisol. 13 

As médias das dosagens de glicose observadas nas cirurgias eletivas (Grupo A) nos 14 

diferentes tempos foram de: T0 = 98,05mg/dL, T1 = 96,54mg/dL, T2 = 98,37mg/dL, T3 = 15 

114,70 mg/dL, T4 = 133,43 mg/dL e T5 = 122,29 mg/dL. Nas cirurgias não eletivas (Grupo 16 

B) as médias foram de: T0 = 96,95mg/dL, T1 = 92 mg/dL, T2 = 92,5 mg/dL, T3 = 106 17 

mg/dL, T4 = 118 mg/dL e T5 = 103,3 mg/dL. Os valores das médias das análises da glicemia 18 

tanto dos pacientes das cirurgias eletivas (tabela 1), quanto dos pacientes das cirurgias não 19 

eletivas (tabela 2) se comportaram de forma semelhante, com discreta elevação no momento 20 

de maior estímulo doloroso no transoperatório (T3) e tendo seu pico no momento da 21 

extubação (T4). Observou-se a redução discreta dos valores com o retorno anestésico no pós-22 

operatório imediato nos dois grupos (figura 1). Apesar dos valores de glicemia nos dois 23 

grupos e em todos os tempos, terem se comportado de forma similar, em análise estatística 24 

comparativa entre os diferentes tempos, nos pacientes do mesmo grupo, houve diferença 25 
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estatística significativa (p < 0,05) apenas no momento T3, T4 e T5 nos pacientes do grupo A 1 

(eletivas) e no momento T4 nos pacientes do grupo B (não eletivas) quando comparados ao 2 

T0 (basal), T1 e T2. Também foi observada diferença significativa entre os tempos T3 e T4 3 

dos pacientes do grupo A.  4 

As médias dos valores obtidos na análise do cortisol nos diferentes tempos nos 5 

pacientes submetidos a cirurgias eletivas (tabela 3) foram de: T0 = 15,76ug/dL, T1 = 6 

18,11ug/dL, T2 = 14,92ug/dL, T3 = 20,06 ug/dL, T4 = 31,38ug/dL e T5 = 24,37ug/dL. Nas 7 

cirurgias não eletivas (tabela 4) as médias foram de: T0 = 18,49ug/dL, T1 = 18,66ug/dL, T2 = 8 

19,03ug/dL, T3 = 19,87ug/dL, T4 = 24,59ug/dL e T5 = 23,71ug/dL.  9 

Comparando-se as médias dos valores de cortisol (figura 2) pode-se observar o 10 

aumento do cortisol nos momentos T3, T4 e T5 nos pacientes do grupo A (eletivas) e o 11 

aumento nos tempos T4 e T5 nos do grupo B. Contudo, a análise estatística somente mostrou 12 

diferença significativa (p<0,05) no T4 do grupo A (eletivas), quando comparado aos tempos 13 

T0, T1 e T2 do mesmo grupo. Nas demais comparações entre cirurgias e tempos não houve 14 

diferença estatística significativa.  15 

A resposta neuroendócrina e metabólica ao estresse cirúrgico pode ser didaticamente 16 

dividida em duas fases: fase aguda ou de choque (com início imediatamente ao estímulo e que 17 

dura de 24 a 48 horas) e fase secundária após as 48 horas (STOCCHE et al., 2001). Na fase 18 

aguda ou no maior período de estresse cirúrgicos há o aumento significativo de interleucinas, 19 

com a amplificação da resposta hormonal ao estresse e assim a liberação de grande 20 

quantidade de catecolaminas na corrente circulatória e consequente aumento de ACTH, 21 

cortisol, glucagon, ADH, ocitocina, hormônio do crescimento e beta-endorfinas. Há também a 22 

inibição da secreção de insulina, que provoca o aumento da relação glucagon-insulina, 23 

aumento na resistência periférica à insulina, aumento na gliconeogênese hepática, e redução 24 

na utilização periférica de glicose, cuja consequência é a hiperglicemia. A magnitude dessas 25 



29 
 

 
 

respostas está fortemente associada ao porte do procedimento cirúrgico e como consequência 1 

desses eventos pode se observar: prejuízo à síntese endotelial do óxido nítrico, com redução 2 

da capacidade vasodilatadora, redução da atividade do sistema complemento, aumento na 3 

expressão de leucócitos e moléculas de adesão endotelial, prejuízo à quimiotaxia de 4 

neutrófilos e à fagocitose, aumento dos níveis plasmáticos de citocinas pró-inflamatórias tais 5 

como fator de necrose tumoral alfa, interleucinas 1-beta e 8 (STOCCHE et al., 2001; 6 

GUEDES, 2010).  7 

Assim, os aumentos dos valores da glicemia e do cortisol na fase aguda do estresse 8 

cirúrgico, no momento do estímulo doloroso (T3), na extubação (T4) e uma hora após a 9 

extubação (T5) observados nos animais deste estudo eram esperados apesar de não serem 10 

desejados. Eles foram significativos nos três momentos apenas na dosagem de glicemia nos 11 

pacientes das cirurgias eletivas e na extubação na análise da glicemia do grupo B e do cortisol 12 

do grupo A. Outros autores também encontraram em seus estudos sobre a avaliação da dor 13 

trans cirúrgica, o aumento da glicemia e/ou cortisol mesmo os paciente sendo submetidos a 14 

protocolos analgésicos considerados adequados (NOGUEIRA et al., 2003; CALDEIRA et al., 15 

2006; MATTOS JUNIOR et al., 2009; GUEDES, 2010; STURION, 2011; ROMANO, 2016).  16 

Contudo, neste projeto de pesquisa, mesmo os valores das médias de glicemia estando 17 

elevados e sendo significativos durante o estímulo doloroso quando comparado ao tempo 18 

basal, eles não ultrapassaram o limite considerado normal para a espécie que é de até 19 

118mg/dL. Segundo GUEDES (2010) que descreve o controle trans e pós-operatórios em 20 

humanos, a glicemia intraoperatória superior a 200mg/dL está associada à evolução pós-21 

operatória adversa e deve ser evitada, para ele o alvo de glicemia deve ser sua manutenção 22 

entre os valores de 140 a 180mg/dL e assim se alcançar baixos riscos de pós cirúrgicos. 23 

Considerando que os valores de referência para humanos são semelhantes aos parâmetros dos 24 
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cães, acredita-se que a manutenção dos valores da glicemia também abaixo de 180mg/dL 1 

possa ser o ideal para se evitar complicações.  2 

Como o objetivo deste estudo era justamente avaliar o estresse intra operatório e se 3 

definir se os protocolos analgésicos adotados eram adequados, o fato da glicemia ter se 4 

elevado de forma significativa no momento do estimulo doloroso nos pacientes submetidos à 5 

castração é preocupante. Sabe-se que a modulação da resposta neuroendócrina ao estresse 6 

cirúrgico, por meio de técnicas anestésicas, tem sido objetivo de estudo de diversos trabalhos 7 

científicos, mas nenhuma técnica anestésica se apresenta totalmente eficaz na tarefa de 8 

bloquear a resposta neuroendócrina e metabólica por sua alta complexidade. Ainda, há relatos 9 

de que cirurgias em membros desnervados também induzem resposta ao estresse, o que 10 

demonstra a presença de estimulação do eixo hipotálamo-hipofisário por outras vias que não a 11 

neural e que a natureza dos mediadores imunológicos envolvidos na resposta neuroendócrina 12 

e metabólica não está totalmente esclarecida (SHEERAN et al., 1997; STOCCHE et al., 13 

2001). Outro fato é que no início da cirurgia, a liberação de glutamato e substância P levam a 14 

alterações plasmáticas da medula espinhal, que facilita e amplifica os impulsos sensitivos que 15 

normalmente não levariam a sensação dolorosa e assim estímulos não álgicos passam a se 16 

comportar como estímulos de dor (hiperalgensia secundária). Não existem técnicas isoladas 17 

que sejam capazes de bloquear a resposta endócrina e metabólica, sendo assim, a tendência 18 

atual é de se realizar associações de técnicas pra se obter melhores resultados (STOCCHE et 19 

al., 2001). O estresse cirúrgico nos nossos pacientes e consequente aumento da glicemia não 20 

foi intenso o suficiente para gerar manifestações clínicas durante o procedimento cirúrgico, 21 

porém, a glicose se mostrou um biomarcador sensível no controle dos eventos do estresse 22 

cirúrgico e nos levou a considerar a importância de um controle analgésico mais efetivos nas 23 

cirurgias eletivas.  24 
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Assim, como o bloqueio das aferências do campo cirúrgico, pelos anestésicos locais, 1 

promove a atenuação da resposta neuroendócrina e metabólica, pois não permite que ocorra a 2 

propagação do estímulo para a região hipotalâmica (STOCCHE, 2001), esta parece ser uma 3 

modalidade analgésica adequada na associação para pacientes submetidos a castração na 4 

tentativa de se evitar o estresse.  5 

As diferenças observadas, principalmente no momento de maior estímulo doloroso, 6 

tanto na dosagem de glicemia quanto na do cortisol, entre os dois grupos, acredita-se ser 7 

decorrente da presença de doença ou inflamação prévias nos pacientes das cirurgias não 8 

eletivas. Estudos sobre dor realizados em pacientes portadores de doenças ortopédicas e em 9 

cirurgias abdominais indicam valores elevados de glicemia e cortisol nos pacientes antes do 10 

procedimento cirúrgico pelo provável estresse causado pela doença em si, por já ter ocorrido o 11 

estimulo doloroso e resposta neuroendócrina, e a doença estar sendo corrigida 12 

(DESBOROUGH, 2000; MATTOS JUNIOR et al., 2009, STURION, 2011; HARAGUCHI et 13 

al., 2017). 14 

A elevação no momento da extubação, foi significativa nas dosagens da glicemia dos 15 

grupos A e B e do cortisol do grupo A, elas são decorrentes da estimulação neuroendócrina no 16 

trans cirúrgico e da recuperação anestésica e geral se mantêm por uma hora após a extubação 17 

(NOGUEIRA et al., 2003; CALDEIRA et al., 2006; GUEDES, 2010; ROMANO, 2016; 18 

HARAGUCHI et al., 2017). 19 

Na análise comparativa entre os valores de glicemia e cortisol obtidos com relação aos 20 

diferentes tipos de cirurgia (eletivas e não eletivas), não houve diferença estatisticamente 21 

significativa (p = 0,93) mostrando que tanto as cirurgias eletivas quanto as não eletivas se 22 

comportam de forma semelhante. 23 

Portanto, os dados deste trabalho demonstram que a glicemia e o cortisol são 24 

importantes marcadores de avaliação do estresse e dos estímulos nocivos intra-operatórios em 25 
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cães em concordância com o descrito pela literatura (NOGUEIRA et al., 2003; CALDEIRA et 1 

al., 2006; GUEDES, 2010; HÖGLUND, 2015).  2 

 3 

CONCLUSÃO 4 

Com os resultados deste estudo, foi possível concluir que o cortisol e a glicemia são 5 

importantes e eficazes biomarcadores do estresse cirúrgico. Contudo, a resposta individual e 6 

variações externas, faz com os valores de cortisol devam ser analisados com cautela. 7 
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 24 

Tabela 1 – Valores das médias da glicemia (mg/dL) dos pacientes submetidos a procedimentos 25 
cirúrgicos eletivos (Grupo A), nos diferentes tempos, com o desvio padrão. 26 

 Tempos de coletas 
T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Média 98,05 96,54 98,37 114,70 133,43 122,29 

Desvio 14,74 17,56 25,81 28,12 38,40 32,07 

 27 

Tabela 2 – Valores das médias da glicemia (mg/dL) dos pacientes submetidos a procedimentos 28 
cirúrgicos não eletivos (Grupo B), nos diferentes tempos, com o desvio padrão. 29 

 
Tempos de coleta 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Média 96,95 92 92,5 106 118 103,3 

Desvio 19,03 18,81 20,12 28,39 25,75 16,08 
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 3 

Tabela 3 – Valores das médias do Cortisol (ug/dL) dos pacientes submetidos a 4 

procedimentos cirúrgicos eletivos (Grupo A), nos diferentes tempos, com média e desvio 5 

padrão. 6 

 

Tempos de coletas 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Média 15,76 18,11 14,92 20,06 31,38 24,37 

Desvio 19,28 14,98 13,69 13,41 25,39 19,68 

 7 

Tabela 4 – Valores das médias do Cortisol (ug/dL) dos pacientes submetidos a procedimentos 8 
cirúrgicos não eletivos (Grupo B), nos diferentes tempos, com média e desvio padrão. 9 

 

Tempos de coletas 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Média 18,49 18,66 19,03 19,87 24,59 23,71 

Desvio 15,61 11,14 14,56 11,08 18,16 21,78 

 10 

 
11 

Figura 1 –  Gráfico demonstrando as médias das Glicemias (mg/dL) dos pacientes do grupo A 12 
(cirurgias eletivas) e do grupo B (não Eletivas), nos diferentes tempos. 13 

 14 

 15 
Figura 2.– Gráfico demonstrando as médias do Cortisol (ug/dL) dos pacientes do grupo A 16 

(cirurgias eletivas) e do grupo B (não Eletivas), nos diferentes tempos. 17 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a incluir o animal sob sua tutela para participar, do Projeto de 

Pesquisa sob o título ANÁLISE COMPARATIVA DA EFETIVIDADE DE PROTOCOLO 

ANALGÉSICO TRANS E PÓS-OPERATÓRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS A 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E NÃO ELETIVOS.  Meu nome é Renata 

Severo Perez, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é clínica e cirurgia. Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato 

com o(s) pesquisador responsável Renata Severo Perez e o orientador da pesquisa Liane Ziliotto 

nos telefones (42) 36298229, e-mail reperez-vet@hotmail.com. Sabe-se que um animal com dor 

fica com estresse e isso pode gerar uma imunossupressão, retardo na cicatrização de feridas e 

piora no quadro clínico. Neste trabalho vamos realizar avaliação desde o exame clínico a exames 

laboratoriais para poder diminuir as alterações ocasionadas pela dor no nosso paciente. Avaliar 

comparativamente protocolos de prevenção da dor e terapia analgésica trans -operatória. 

Esclarecer: que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação; Garantir sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa; Apresentar a garantia expressa de liberdade do sujeito de 

se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. 

 

Eu, ________________________________, RG (CPF/ n° de prontuário/ n° de matrícula s/n) 

________________________, abaixo assinado, concordo o canino sob minha tutela participe do 

estudo. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador (a) 

__________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local e data __________,____ de _________ de 20 __. 

 

_____________________________ 

Assinatura do proprietário 

 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Tabela 1 – Valores de Glicemia (mg/dL) dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos 

eletivos (Grupo A), nos diferentes tempos, com média e desvio padrão. 

Animais 

 

Tempos de coletas 
T0 T1 T2 T3 T4 T5 

1 89 78 77 89 107 133 

2 98 170 163 81 205 185 

3 115 120 79 153 223 214 

4 84 85 100 127 127 100 

5 99 88 103 116 124 110 

6 85 91 70 99 106 109 

7 79 105 96 112 214 180 

8 108 97 92 122 122 120 

9 80 87 62 72 112 111 

10 92 90 89 101 105 109 

11 111 98 105 106 68 128 

12 134 131 141 138 178 176 

13 111 102 106 99 104 93 

14 110 102 168 123 152 162 

15 79 94 83 173 136 114 

16 89 91 95 140 155 114 

17 107 111 98 143 135 154 

18 88 78 102 93 169 106 

19 107 77 95 112 117 119 

20 101 86 77 97 126 85 

21 103 75 63 122 120 90 

22 105 103 96 120 123 153 

23 98 95 113 113 139 120 

24 123 118 98 119 120 103 

25 124 93 165 197 222 152 

26 112 94 123 131 141 148 

27 107 82 78 77 90 97 

28 109 97 83 107 141 112 

29 98 95 106 106 75 111 

30 85 115 102 164 174 123 

31 96 90 90 90 112 54 

32 89 89 81 140 158 112 

33 90 87 84 84 109 128 

34 83 85 72 88 108 100 

35 63 84 78 69 80 86 

36 94 92 93 107 123 100 

37 83 97 114 114 117 114 

 

Média 98,05 96,54 98,37 114,70 133,43 122,29 

Desvio 14,74 17,56 25,81 28,12 38,40 32,07 
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Tabela 2– Valores de Glicemia (mg/dL) dos pacientes submetidos a procedimentos não eletivos 

(Grupo B), nos diferentes tempos, com média e desvio padrão. 

Animais 
Tempos de coleta 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 

1 85 96 96 107 129 96 

2 82 80 63 72 105 80 

3 65 51 95 105 88 85 

4 94 90 84 92 157 140 

5 88 92 89 95 104 88 

6 99 85 87 78 98 93 

7 83 68 98 116 118 86 

8 114 119 125 116 100 94 

9 102 73 78 92 106 113 

10 128 132 154 196 199 105 

11 102 101 98 91 115 117 

12 91 88 87 89 119 106 

13 78 77 68 72 97 86 

14 90 110 87 113 146 113 

15 122 118 108 103 112 116 

16 107 80 80 120 127 101 

17 142 101 105 128 120 130 

18 73 96 90 115 121 120 

19 105 91 80 142 110 102 

20 89 92 78 78 89 95 

 

Média 96,95 92 92,5 106 118 103,3 

Desvio 19,03 18,81 20,12 28,39 25,75 16,08 
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Tabela 3 – Valores de Cortisol (ug/dL) dos pacientes submetidos a 

procedimentos eletivos (Grupo A), nos diferentes tempos, com média e desvio 

padrão. 

Animais 

 

Tempos de coletas 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 

1 8,59 28,68 17 2,68 23,02 2,41 

2 2,3 4,7 5,3 9,7 19,8 4,5 

3 20,1 26,83 20,33 34,53 45,56 58,33 

4 2,4 6,19 0,85 18,3 0,84 6,9 

5 41,72 14,37 23,1 9,64 13,45 14,78 

6 0,06 11,99 6,92 16,42 9,74 28,6 

7 8,24 30,63 10,58 15,46 20,15 19,74 

8 12,48 41,72 21,18 26,98 36,02 8,91 

9 10,75 43,35 4,81 13,93 15,08 58,62 

10 4,97 38,26 21,13 13,3 1,62 18,92 

11 10,88 1,33 4,73 1,78 18,47 5,78 

12 35,48 17,16 74,43 32,02 70,32 55,63 

13 36,56 5,96 3,89 23,7 64,12 26 

14 10,68 5,81 3,36 37,57 51,66 9,61 

15 11,41 40,4 27,4 28 34,79 65,35 

16 26 55,63 16,24 46,24 15,87 50,22 

17 36,56 8,12 8,02 28,6 78,87 38,26 

18 4,12 3,18 15,92 8,5 41,61 7,43 

19 3,3 1,11 18,89 13,43 59,93 53,24 

20 8,67 10,2 15,64 23,14 6,14 6,8 

21 12,66 7,62 2,48 21,85 67,66 23,7 

22 2,59 28,24 5,74 25,2 64,19 48,48 

23 8,74 26,69 8,11 31,8 31,8 43,12 

24 105,57 24,67 10,31 6,8 27,55 9,19 

25 11,76 9,5 17,61 19,72 28,05 21,85 

26 1,66 7,71 12,5 12,82 16,66 7,23 

27 8,89 33,58 18,11 63,98 100,52 14,85 

28 25,45 10,5 18,36 23,98 10,07 6,08 

29 8,31 3,71 34,79 27,55 31,38 37,04 

30 15,22 7,34 3,4 14,34 24,71 34,94 

31 2,1 4,73 1,54 9,69 11,73 17,58 

32 20,07 33,54 35,8 0,9 0,97 5,22 

33 7,5 2,69 9,59 2,43 21,19 1,53 

34 25,83 0,88 2,68 12,57 8,59 2,48 

35 1,28 10 10,21 6,25 2,51 5,26 

36 1,26 31,8 16,84 28,24 40,4 39 

37       

 

Média 15,76 18,11 14,92 20,06 31,38 24,37 

Desvio 19,28 14,98 13,69 13,41 25,39 19,68 
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Tabela 4 – Valores de Cortisol (ug/dL) dos pacientes submetidos a procedimentos não eletivos 

(Grupo B), nos diferentes tempos, com média e desvio padrão. 

Animais 

 

Tempos de coletas 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 

1 5,4 7,3 10,7 15,08 16,3 6,4 

2 20,33 12,66 17,5 14,85 7,97 7,13 

3 2,4 29,52 7,53 12,59 6,75 3,79 

4 4,5 6,5 12,62 9,04 10,7 8,8 

5 33,45 44,05 38,26 28,6 24,65 15,17 

6 5,19 23,07 37,76 15,93 19,86 14,77 

7 17,61 5,09 8,5 27 1,9 20,9 

8 4,47 31,2 5,94 17,48 21,21 15,22 

9 13,93 23,07 10,7 10,04 26,5 21,93 

10 4,8 17,3 12,08 13,4 25,4 18,9 

11 21,93 17,02 12,62 9,74 46,24 26,56 

12 13,85 13,06 16,48 20,15 30,63 20,15 

13 54,23  54,23 26,5 48,48 54,23 

14 7,08 15,08 22,28 9,08 16,48 24,01 

15 15 38,26 5,77 11,41 11,79 27,82 

16 6,52 2,07 3,15 25,14 8,21 8,97 

17 48,57 18,25 19,86 51,94 66,51 88,87 

18 6,3 15,08 16,7 23,76 7,36 15,22 

19 3,5 13,06 14,69 16,48 21,45 13,80 

20 12,91 23,07 24,98 17,61 15,17 6,26 

 

Média 18,49 18,66 19,03 19,87 24,59 23,71 

Desvio 15,61 11,14 14,56 11,08 18,16 21,78 
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