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RESUMO 

 
O estudo do valor preditivo termográfico sistêmico na intoxicação aguda por um 
anestésico local (AL) é de fundamental importância para o aumento da segurança 
nos procedimentos anestésico-cirúrgicos, pois complicações neurotóxicas e 
cardiotóxicas estão relacionadas com repercussões na microcirculação e alterações 
no estado vasomotor e com o aumento da taxa de transferência de calor 
intercompartimental. O presente estudo experimental teve como objetivo a avaliação 
do valor preditivo termográfico sistêmico na intoxicação aguda por AL via 
intraperitoneal. Utilizaram-se 24 ratos machos da linhagem wistar com média de 
idade de 70 dias e peso médio de 359,5 gramas. Os animais foram divididos em dois 
grupos (n=12), assim caracterizados: Grupo SF (Soro Fisiológico): submetidos à 
administração de injeção intraperitoneal de soro fisiológico; Grupo R (ropivacaína): 
submetidos à administração de injeção intraperitoneal de ropivacaína a 1% na dose 
de 300 mg/kg. Os animais foram divididos aos pares, um de cada grupo, e foram 
realizados 12 experimentos. Para cada experimento foram realizadas observações 
clínicas e termográficas dos animais e anotados os tempos em que os sinais de 
intoxicação ocorriam. Posteriormente, foram buscados na filmagem termográfica os 
termogramas correspondentes aos tempos de interesse e extraídas as planilhas de 
dados numéricos de temperaturas correspondentes, para análise estatística. O 
experimento foi realizado em dois tempos específicos, basal e experimental. Para o 
estudo termodinâmico foram analisados o compartimento central (cabeça) e o 
compartimento periférico (dorso), verificando-se as diferenças das temperaturas 
máximas e médias entre os compartimentos. As variáveis ambientais permaneceram 
estáveis durante todo o procedimento. Foram considerados 11 (onze) experimentos 
pareados como válidos totalizando 22 (vinte e dois) animais de experimentação 
analisados. Houve morte de 9 (nove) animais do grupo R e não houve mortalidade 
no grupo SF. Os resultados demonstraram que por meio da utilização da imagem 
infravermelha (IR) foi possível determinar a taxa de transferência de calor em ratos, 
durante atividade basal, submetidos à injeção intraperitoneal de soro fisiológico e 
injeção de ropivacaína. Foi possível determinar as diferenças das temperaturas 
máximas e médias entre os dois grupos, no momento basal e experimental, 
constatando-se diferenças significativas desses parâmetros na intoxicação. Os 
resultados da análise estatística demonstraram que houve diferença entre a 
temperatura média da cabeça e dorso no grupo R, no momento experimental inicial 
em relação ao momento basal; houve diferença entre a temperatura máxima e 
média da cabeça e dorso entre os grupos SF e R no momento experimental. 
Constatou-se que a temperatura máxima, temperatura média e a taxa de 
transferência de calor foram diferentes do ponto de vista estatístico entre o grupo SF 
e R no momento experimental, corroborando, assim, o valor preditivo termográfico 
sistêmico. 
 

Palavras-chave: Anestésicos locais. Intoxicação aguda. Ropivacaína. Imagem 
infravermelha. Ratos. 

  

 
 



ABSTRACT 

 
The study of the predictive thermographic systemic value is of seminal importance for 
increasing safety in anesthetic-surgical procedures, since neurotoxic and cardiotoxic 
complications are related to the effect on the microcirculation and changes in 
vasomotor status changes, and on increased intracompartmental heat transfer. This 
study, aimed at evaluating the predictive thermographic systemic value in acute 
intoxication from intraperitoneal local anesthetics (LA). Twenty-four male Wistar rats 
were used, with average age of 70 days and mean weight of 359.5 grams. The 
animals were divided in two groups (n=12), as follows: Group SS (Saline Solution) 
were given intraperitoneal injection of saline solution; Group R (ropivacaine): were 
given intraperitoneal injection of ropivacaine at 1% at a 300 mg.kg -¹ dose. The 
animals were divided in pairs, one from each group, for 12 experiments. For each 
experiment, clinical and thermographic observations were carried out, and the times 
when intoxication signs occurred were registered. After that, the thermographic 
images corresponding to the times of interest in the thermographic filming were 
searched and the corresponding numerical data spreadsheets were extracted for 
statistic analysis. The experiment was carried out at two specific times, basal and 
experimental. For the thermodynamic study the central compartment (head) and the 
peripheral compartment (back) were used, and we verified differences between the 
highest and average temperatures between the compartments. The environmental 
variables remained stable during the whole procedure. We considered eleven (11) 
paired experiments as valid cases totaling twenty-two (22) experiment animals 
analyzed. There were nine (9) deaths among animals in Group R while no animals in 
Group SF died.  The results by using infrared imagine (IR) showed that was possible 
determine the heat transfer rate in rats submitted to saline solution and ropivacaine 
intraperitoneal injection, during basal activity. It was possible determine the 
differences between maximum and mean temperature between the two groups, and 
to observe significant differences of such parameters in intoxication. The statistical 
analysis results showed a difference between the average temperature of the head 
and the back in Group R at the initial experiment time in relation to the basal time; 
there was a difference between the maximum and average temperature of the head 
and the back between groups SF and R at the time of the experiment. It was found 
that the maximum temperature, the mean temperature and the heat transfer rate 
were different from the statistic standpoint between Group SF and Group R at the 
experiment time, thus corroborating the predictive thermographic systemic value. 

Key-words: Local anesthetics. Acute intoxication. Ropivacaine. Infrared image. Rats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente 

descansará.” 

                                     Salmo 91:1 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo do valor preditivo termográfico sistêmico é de suma importância 

para o aumento da segurança nos procedimentos anestésico-cirúrgicos. A 

observação de acidentes em anestesia na prática clínica e suas repercussões 

potencialmente fatais sugere o desenvolvimento de um método de monitorização 

perioperatória complementar, visando antever os casos de intoxicação por 

anestésicos locais (AL). Esse método proporcionará o reconhecimento precoce dos 

sinais de intoxicação e o início imediato do tratamento, bem como, adequado 

suporte avançado de vida nessas situações críticas. 

Uma das maiores evoluções na área da saúde nas últimas décadas foi o 

desenvolvimento da cirurgia ambulatorial, sem a necessidade de internação 

hospitalar. Segundo relatado por Ackerman (2006), estima-se que 70% dos 

procedimentos cirúrgicos nos Estados Unidos sejam feitos em regime ambulatorial. 

Destacam-se várias razões para a prosperidade da cirurgia ambulatorial: motivos 

econômicos, pois dispensa a necessidade de internação um dia antes e a 

permanência uma noite após o procedimento; menor risco de infecções; 

deambulação precoce; conforto do paciente.  

O avanço tecnológico anestésico-cirúrgico, como as cirurgias minimamente 

invasivas e endoscópicas, e o aprimoramento da anestesia apoiado pelo 

desenvolvimento de novos anestésicos foram determinantes para o aumento das 

cirurgias ambulatoriais (LIEM; VAN DER GRAAF; VAN STEENSEL, 1997).  

Nas cirurgias videolaparoscópicas, particularmente no tratamento da 

colelitíase sintomática, a dor pós-operatória continua a ser um problema que pode 

prolongar a permanência hospitalar e aumentar a morbidade para esse tipo de 

cirurgia.  De acordo com Thornton e Buggy (2011), estudos foram realizados sobre 

uso de anestésico local (AL) via intraperitoneal para controle da dor pós-operatória 

em cirurgias eletivas de colecistectomias videolaparoscópicas, constatando-se 

eficiência e redução da necessidade de uso de morfina para analgesia. Ingelmo et 

al. (2013) realizaram importante pesquisa sobre o uso de AL via intraperitoneal por 

nebulização para manejo da dor pós-operatória (PO). Destacaram a vanguarda 

desta técnica, porém ressaltaram a necessidade de mais estudos para avaliar a 

segurança da administração de AL via intraperitoneal. Tal observação corrobora com 

o objetivo do presente estudo, avaliar os mecanismos fisiopatológicos na intoxicação 



18 

 

aguda e a segurança dessa forma de uso de AL. 

Uma importante pesquisa no Reino Unido demonstrou que os resultados 

apontaram para uma diminuição na queixa de dor pós-operatória imediata, 

principalmente nas primeiras horas e quando o AL foi usado no início da cirurgia. A 

análise conclui que o uso de AL é seguro e resulta numa redução significativa da dor 

no período pós-operatório imediato (BODDY; MEHTA; RHODES, 2006). Os 

questionamentos sobre a obtenção de analgesia PO com o uso de AL via 

intraperitoneal em procedimentos laparoscópicos apresentam resultados 

conflitantes. Como um dos fatores que mais contribuem para isso, pode-se 

considerar a distribuição e absorção inadequada do AL ao longo da superfície 

peritoneal (BISGAARD, et al., 1999; KEHLET, 2005; GRUPTA, 2005). 

Novas formas de administração de AL intraperitoneal foram testadas para 

promover analgesia PO visando a melhor distribuição e absorção peritoneal, como a 

nebulização na forma de aerossol da cavidade peritoneal (ALKHAMASI  et al., 

2007). Também destaca-se o desenvolvimento de novos dispositivos que 

proporcionam a disponibilização do AL adicionado ao gás de insulflação do 

pneumoperitônio (GREIB  et al., 2008). 

A bupivacaína tem sido usada frequentemente em anestesia, 

principalmente em procedimentos de longa duração, proporcionando excelente 

anestesia sensitiva e motora. Porém, alguns inesperados acidentes com o seu uso a 

estimularam a busca por alternativas mais seguras, no que tange a complicações 

cardiovasculares, bem como toxicidade do sistema nervoso central (SIMONETTI, 

1999). Devido a essas complicações, um estudo divulgado por Covino em 1986 

apontou para a existência de um novo composto com propriedades anestésicas 

locais, a ropivacaína. Contudo, ressalta-se a necessidade de mais estudos sobre o 

comportamento das alterações térmicas e dos mecanismos fisiopatológicos 

envolvidos no uso intraperitonial da ropivacaína nos casos de intoxicação.  

O estudo do valor preditivo termográfico sistêmico na intoxicação aguda 

por um AL é de suma de importância para o aumento da segurança no centro 

cirúrgico, pois complicações neurotóxicas e cardiotóxicas estão relacionadas com 

repercussões na microcirculação, alterações no estado vasomotor e com o aumento 

da taxa de transferência de calor intercompartimental. A compreensão desse 

fenômeno é fundamental para intervenções de suporte avançado de vida nestas 

situações críticas. 
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O presente estudo correlaciona-se com a pesquisa de dor e recuperação 

pós-opreatória, no período perioperatório em cirurgias videolaparoscópicas. Esta 

proposição foi desenvolvida após a observação do uso de AL pela via intraperitoneal 

em cirurgias videolaparoscópicas, e tem importância para o controle da dor PO e 

viabilização da realização dessas cirurgias em regime ambulatorial. Além disso, 

salienta-se o objetivo de avaliação da segurança do uso intraperitoneal do AL e os 

modos fisiopatológicos envolvidos nos casos de intoxicação aguda.  

 Portanto, justifica-se a criação de um modelo de estudo experimental para 

a determinação do valor preditivo termográfico sistêmico e taxa de transferência de 

calor para a prevenção dos casos de intoxicação aguda por AL intraperitoneal. Isto 

porque o uso da monitorização por imagem infravermelha (IR) no período 

perioperatório possibilitará o aumento da segurança nos procedimentos anestésicos 

e a evolução das condutas em clínica cirúrgica. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

a) Determinar pela IR a taxa de transferência de calor em ratos, 

durante atividade basal, em ambiente controlado; 

 

b) Determinar pela IR a taxa de transferência de calor em ratos, 

submetidos a injeção intraperitoneal de soro fisiológico, em 

ambiente controlado (estresse cirúrgico= grupo SF experimento); 

 

c) Determinar pela IR a taxa de transferência de calor em ratos, 

submetidos a injeção intraperitoneal de ropivacaína, em ambiente 

controlado (intoxicação aguda= grupo R experimento); 

 

d) Determinar pela IR a diferença de temperatura máxima da cabeça e 

dorso do animal, entre os dois grupos, nos momentos basal e 

experimental; 

 

e) Determinar pela IR a diferença de temperatura média da cabeça e 

dorso do animal, entre os dois grupos, nos momentos basal e 

experimental. 

 

f) Por meio da IR testar as hipóteses:  

 

I) hipótese nula (H0): de que a temperatura máxima, temperatura 

média e a taxa de transferência de calor são iguais do ponto de vista 

estatístico entre os grupos (grupo SF experimento-estresse x grupo R 

experimento-intoxicação) – refutando-se, assim, o valor preditivo 

termográfico; 

 

II) hipótese alternativa (H1): de que a temperatura máxima, 

temperatura média e a taxa de transferência de calor são diferentes do 

ponto de vista estatístico entre os grupos (grupo SF experimento-

estresse x grupo R experimento-intoxicação) – corroborando, assim, o 

valor termográfico preditivo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 HISTÓRICO DOS ANESTÉSICOS LOCAIS (AL) 

 

Segundo Simonetti (2007), na trajetória miraculosa detentora do poder de 

bloquear a dor, a história do desenvolvimento dos AL nos remete à grandiosidade da 

mente humana que há quase 150 anos desvendou o modelo ofertado pela natureza.  

A planta da cocaína nativa do Peru e Bolívia era cultivada sob a crença de 

santificar os campos pelo deus-sol, o imperador Manco Capac (DE JONG,1994). A 

planta era usada na busca de bem-estar, euforia, para mitigação da fome pelos mais 

humildes e para aumentar a resistência física e poder conduzir cargas pelas 

montanhas andinas. 

Após a exploração européia a planta foi levada para a Alemanha, que 

estava em franca industrialização; ali foi estudada a propriedade de causar 

insensibilidade, dando inicio à anestesia local. 

De acordo com Simonetti (2007), foi Goerdick, em 1855, quem extraiu pela 

primeira vez o alcaloide eritroxilina, substância obtida da planta erythroxylon coca, 

originada das montanhas andinas. Posteriormente Niemann, discípulo do famoso 

Wöller, em 1860, extraiu cristais de sabor amargo do alcaloide aos quais deu o 

nome de cocaína. A companhia Merck industrializou esses cristais e ofereceu-os a 

dois médicos para estudo, Freud e Köller. 

Sigmund Freud, em 1884, estudou os efeitos estimulantes da cocaína e 

interessou-se pelos seus efeitos sistêmicos e sobre o Sistema Nervoso Central 

(SNC); fato este que posteriormente lhe rendeu a acusação injusta de ter contribuído 

para a criação devastadora da cocaína na sociedade (WANDAM, 1987; BYCK, 

1989). Porém, na verdade, a cocaína foi a grande inspiração para sua criação da 

psicofarmacologia.  

No mesmo ano, Carl Köller, que trabalhava com Freud, constatou que a 

cocaína deixava a língua anestesiada e conduziu a primeira pesquisa da história da 

anestesia regional. Instalou cocaína na córnea de animais (coelhos, cães e rãs) e 

depois o fez em si mesmo, proferindo a célebre frase. “Eu não posso sentir nada...” 

(WANDAM, 1987). Então, Köller apresentou a cocaína como anestésico tópico para 

cirurgia oftalmológica; nascia assim, no dia 15 de setembro de 1884, a anestesia 

regional com a técnica de anestesia tópica do globo ocular. 
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 Halsted, em 1885, reconheceu a propriedade da droga em interromper a 

condução nervosa, levando à introdução da anestesia em nervo periférico e 

espinhal. Posteriormente, verificou a propriedade de a cocaína produzir 

vasoconstrição, tornando-a útil em procedimento rinolaringológico e anestesia tópica 

para intubação orotraqueal.  O mesmo autor, em colaboração com Hall, realizou o 

primeiro bloqueio do plexo braquial. August Bier, em 1898, realizou a primeira 

raquianestesia para analgesia cirúrgica de joelho com cocaína hipobárica, utilizando-

se da técnica descrita por Heinrich Quincke. Bier submeteu-se a uma punção lombar 

realizada pelo seu assistente Hildebrandt, em seguida os papéis se inverteram; 

ambos apresentaram cefaleia, mas a atribuíram às comemorações pelo sucesso da 

experiência. Mais tarde ficou claro que a cefaleia pós-punção da dura-máter 

relacionava-se com a perda de líquor pelo orifício realizado, e foi o próprio Bier o 

primeiro a descrever a cefaleia após punção lombar. Braun, em 1903, promoveu a 

associação de adrenalina e glicose 5%, tornando-a hiperbárica. 

Contudo, após 50 anos de domínio da cocaína no cenário da anestesia 

regional, algumas de suas desvantagens tornaram-se evidentes, tais como: poder de 

causar dependência; curta duração de ação; impossibilidade de esterilização; alto 

custo. Essas dificuldades impulsionaram os cientistas para a busca de um substituto 

à cocaína (VIRJI, 1969; ROCHA E SILVA, 1973). 

 Então, em 1905, Einhorn sintetizou o primeiro AL derivado do éster, a 

procaína. Lofgren, em 1943, sintetizou a lidocaína, anestésico local do tipo amida. 

Em 1957, Ekestan sintetizou a bupivacaína. Wang, em 1970, promoveu a 

associação de anestésicos locais com opioides para melhorar a qualidade e a 

duração da anestesia (MÂNICA, 2004).  

De acordo com Lofstrom (1970), inúmeros casos de intoxicações por 

anestésicos locais em procedimentos odontológicos foram reportados naquele ano. 

Posteriormente, Albright (1979) demonstrou correlação entre toxicidade e longo 

tempo de ação dos anestésicos locais altamente lipossolúveis como a bupivacaína e 

a etidocaína; analisou 49 casos fatais de intoxicação e concluiu que 43% destes 

ocorreram com bupivacaína a 0,75%. 

 Na década de 1980, os estudos concentraram-se na cardiotoxicidade da 

bupivacaína racêmica; fato este que impulsionou a busca por um AL ainda mais 

seguro.  
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Durante várias décadas, a bupivacaína tem sido usada com sucesso na 

anestesia para procedimentos de longa duração, proporcionando excelente 

anestesia sensitiva. No entanto, alguns inesperados acidentes com o seu uso  

estimularam a busca por alternativas mais seguras, no que tange a complicações 

cardiovasculares, bem como toxicidade do sistema nervoso central.  Devido a essas 

complicações, estudo divulgado por Covino (1986) apontou para a existência de um 

novo composto com propriedades anestésicas locais, do grupo amino-amida de 

longa duração de ação. Primeiramente designado por Ekenstram et al. (1957) como 

N-propil pipecolil xilidida ou propil PPX, e que viria a ser a ropivacaína. 

Inexplicavelmente passaram-se quase 40 anos e o Propil PPX permaneceu 

incógnito sem que fossem reveladas as razões pelas quais não foi investigado na 

ocasião. Covino, em 1986, designou o composto PPX como composto B, 

posteriormente, depois de codificado, como LEA 103 e por fim com o nome genérico 

de ropivacaína. Classificada no grupo amino-amida, possui longa duração de ação, 

apresentando vantagens de ação sobre os receptores-alvo no tecido nervoso, com 

menor lipossolubilidade e menor toxicidade sistêmica, melhor relação da dose 

resposta para anestesia infiltrativa, menor potencial para produzir bloqueio motor, 

necessidade de maiores doses para ocorrência de neurotoxicidade e 

cardiotoxicidade (COVINO; WILDSMITH, 1998). 

A administração de altas doses de ropivacaína produz anestesia cirúrgica, 

enquanto em baixas doses produz bloqueio sensitivo (analgesia), com bloqueio 

motor limitado e não progressivo. O início e a duração do efeito anestésico local 

dependem da dose e do local de administração; já a associação com 

vasoconstritores tem pouca ou nenhuma influência.  A forma de apresentação da 

ropivacaína é um isômero puro, 99% de isômero S (-), e suas propriedades fisico-

químicas são muito semelhantes às da bupivacaína, porém diferem na 

lipossolubilidade, sendo que a ropivacaína tem menor lipossolubilidade no tecido 

nervoso e consequentemente menor toxicidade sistêmica. 

De acordo com Ariens (1984) e Wulf (1997), a forma levógira da 

bupivacaína S (-), levobupivacaína possui estrutura relacionada à ropivacaína S (-), 

sendo que os dois AL apresentam perfis farmacocinéticos e farmacodinâmicos 

assemelhados.  

A ropivacaína recebeu aprovação final da FDA (Food and Drug 

Administration) em 03 de outubro de 1996. 
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2.2 MODO DE AÇÃO DOS AL 

 

Os anestésicos locais promovem bloqueio dos canais de sódio mantendo a 

célula em estado de repouso. Sua estrutura constitui-se de um grupo amina, 

hidrofílico, polar ionizado, uma cadeia intermediária, amida ou éster e um grupo 

aromático, lipofílico, apolar, não ionizado (PEREIRA, 2006). O pKa é o pH em que 

um determinado fármaco encontra-se 50% em sua forma  ionizada e 50% em sua 

forma não ionizada. Em valores acima de um determinado pKa predominam as 

formas não ionizadas e abaixo deste valor as formas ionizadas. Os AL são bases 

fracas, preparadas na forma de sal de ácido clorídrico, melhorando a 

hidrossolubilidade e a estabilidade em meio aquoso. O efeito do pH interfere 

diretamente no início de ação, uma vez que quanto mais próximo o pH estiver do 

pKa mais rápido é o início de ação da droga. No caso de um processo inflamatório, 

por exemplo, ocorre acidose tecidual acarretando diminuição do pH e a droga torna-

se menos efetiva (BERDE; STRICHARTZ, 2010).  

A atividade clínica varia segundo sua estrutura e pode ser modulada por 

muitos fatores de natureza físico-química, como lipossolubilidade, pKa, porcentagem 

de união a proteínas. Também interferem na atividade clínica o coeficiente de 

difusão tissular, as propriedades vasoativas intrínsecas, o lugar de injeção e certas 

situações fisiológicas como a gravidez (MILLER, 2000).  

 O coeficiente de partição informa sobre o grau de lipofilia, e este é 

inversamente proporcional ao período de latência. A lipossolubilidade tem papel 

primordial na ação, pois as membranas biológicas são compostas por uma 

bicamada lipídica, e uma maior lipossolubilidade proporcionará maior potência, 

porém maior risco de toxicidade. O conceito de potência define-se pela capacidade 

de a molécula do AL interferir na estrutura e inibir o funcionamento dos canais 

iônicos. Relaciona-se com lipofilia e capacidade de ligação a proteínas (MANICA, 

2004). A duração de ação depende da metabolização, excreção e principalmente do 

clearance do fármaco (CHEN, 1998). Os mecanismos de intoxicação ocorrem por: 

dose excessiva; absorção inesperadamente rápida, por exemplo, bloqueio 

intercostal, epidural; injeção intravascular inadvertida; fatores que determinem queda 

de metabolização do fármaco. A capacidade de ligação proteica ocupa papel 

secundário na toxicidade, interferindo em maior grau com o tempo de ação 

(MANICA, 2004). Os extremos de idade apresentam risco aumentado de intoxicação 



25 

 

por AL. Os idosos possuem taxas de metabolização e excreção diminuídas, 

suscetíveis a ações mais duradouras, risco de toxicidade aumentada.  

Budgwell, Heavner e Kytta (1990), em estudo com recém-nascidos, 

relataram trabalho afirmativo de que a imaturidade do sistema hepático, SNC, e 

sistema cardiovascular poderia proteger a população mais jovem contra a 

intoxicação por AL. O local de administração requer suma atenção, porque injeções 

intravenosas atingem níveis séricos elevados muito rapidamente e, 

consequentemente, altas concentrações no SNC e coração. Isto porque há tempo 

para que a metabolização (hepática ou plasmática) reduza o risco de intoxicação. Os 

sítios vascularizados de grande risco são mucosas, região sublingual e via 

intercostal. A velocidade de administração cumpre papel fundamental na obtenção 

de limiares tóxicos, uma vez que menor velocidade de administração possibilita 

maior distribuição corpórea e maior metabolização do anestésico que foi absorvido 

pela corrente sanguínea, aumentando a segurança do fármaco (MILLER, 2000). 

A gestação tem estreita relação com intoxicação por AL. A maioria dos 

estudos sobre toxicidade em grávidas é realizada em modelos animais e considera a 

gestante mais sensível à intoxicação. Santos e De Armas (2001) apontaram que 

ovelhas grávidas são mais suscetíveis a desenvolver quadros neurológicos do que a 

população não grávida, entretanto isso não parece corresponder à verdade quanto a 

efeitos cardiovasculares; diante disso, outras situações também devem ser levadas 

em consideração. Os anestésicos do tipo éster e a succinilcolina são hidrolisados 

pelas colinesterases plasmáticas, enzimas produzidas pelo fígado. Deficiência de 

pseudocolinesterase e pseudocolinesterase atípica (hereditária) retardam a hidrólise 

alterando a metabolização, prolongando efeitos e aumentando risco de intoxicação. 

Outras circunstâncias nas quais as colinesterases plasmáticas encontram-se 

diminuídas são: gravidez, doença hepática e uso de certas medicações como 

ecotiofato, trimetafan, fenilzina (MALAMED, 1997). 

Segundo Gould e Aldrete (1983), algumas doenças preexistentes podem 

agravar o risco de intoxicação, como disfunção hepática (cirrose hepática) e 

diminuição da metabolização. A insuficiência renal (hipercalemia e acidose) agrava a 

intoxicação por bupivacaína. A Insuficiência cardíaca reduz o fluxo sanguíneo 

hepático, retardando a metabolização. O miocárdio com menor reserva funcional 

pode não ser capaz de compensar efeitos deletérios associados aos AL, 

vasodilatação periférica e cardiodepressão. Drogas que alteram a função do sistema 
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cardiovascular e SNC digitálicos, B-bloqueadores, bloqueadores dos canais de 

cálcio, mexiletina e amiodarona, podem diminuir o limiar de toxicidade.  

A cimetidina compete com o anestésico pelo mesmo sítio de metabolização 

no fígado diminuindo sua metabolização. Os anticonvulsivantes e benzodiazepínicos 

são depressores do SNC e diminuem a incidência de convulsões, portanto, retardam 

ou eliminam o aparecimento de sinais e sintomas que normalmente nos alertam para 

os níveis plasmáticos elevados de anetésico. Há risco de que o primeiro sintoma de 

intoxicação seja um colapso cardio-circulatório grave (BERNARDS  et al., 1989).  

A toxicidade no SNC é o alvo inicial da intoxicação, sendo que os sintomas 

provocados são bifásicos, caracterizados por estimulação e depressão. Embora a 

maioria dos sintomas clínicos das ações tóxicas no SNC seja excitatória, a causa 

fisiológica real é depressiva. O efeito excitatório músculo-esquelético é resultado 

indireto de uma depressão de centros inibitórios cerebrais. Essa estimulação 

generalizada pode provocar convulsões tônico-clônicas e depressão, de centros 

corticais mais elevados e dos centros cognitivos. As convulsões são 

característicamente de duração curta e autolimitadas. Pode ocorrer parada 

respiratória por depressão do centro respiratório e por falta de volume respiratório 

satisfatório. A progressão do quadro, com hipóxia, cianose e parada cardíaca é 

facilitada pela combinação deletéria de consumo de oxigênio aumentado, causado 

pelos movimentos convulsivos, e diminuição da oferta pela depressão respiratória 

(PEREIRA, 2006).  

De acordo com a publicação do Manual de Procedimentos do Serviço de 

Anestesiologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil 

(2013), o Sistema Nervoso Central (SNC) é mais sensível à toxicidade que o 

Sistema Cardiovascular (SCV), em relação ao início precoce dos sintomas de 

intoxicação. A toxicidade sistêmica dos AL manifesta-se por meio de um espectro 

progressivo de sintomas neurológicos (bloqueio das vias centrais inibitórias e 

posteriormente também das vias excitatórias) de acordo com o aumento gradual dos 

seus níveis sanguíneos. Os pródromos caracterizam-se por zumbidos, gosto 

metálico na boca, parestesias na região perioral e alterações da fala, progredindo 

posteriormente com agitação, mioclonias, nistagmo, convulsões, hipoventilação e 

parada respiratória. Podem atingir-se níveis tóxicos pela administração arterial ou 

venosa inadvertida ou por absorção aumentada nos tecidos periféricos. A 

administração intra-arterial pode ocorrer inadvertidamente na realização de 
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bloqueios periféricos, principalmente nos bloqueios da região cervical: 

interescalênico, plexo cervical e gânglio estrelado. O início dos sintomas é muito 

rápido, dado que o anetésico entra diretamente na circulação cerebral e a 

concentração é muito elevada.  

O Sistema Cardiovascular é mais resistente aos níveis elevados de 

anestésicos em relação ao SNC. Os AL produzem depressão direta do miocárdio, 

retardam a condução do impulso elétrico pelo no átrio-ventricular (AV) e prolongam o 

período refratário. Lidocaína e procainamida foram usadas como antiarritmicos por 

longa data conforme trabalhos de Weiss (1960) e Brurnstein (1946).  

Níveis séricos plasmáticos elevados produzem depressão miocárdica 

moderada ou grave, resultando em bradicardia, ações inotrópicas negativas e 

vasodilatação periférica, que conduzem à fibrilação ventricular e assistolia. Reiz e 

Nath (1986) relataram que a assistolia secundária à intoxicação é virtualmente 

irreversível.  

A neurotoxicidade central provoca aumento do tônus simpático sobre o 

coração, sendo uma das principais causas de arritmias no paciente acordado, 

intoxicado por anestésicos locais, e a letalidade tem correlação direta com a 

potência relativa da droga, conforme pesquisa de Ladd et al. (2002). 

De acordo com Berde e Strichartz (2010), a principal toxicidade sistêmica 

dos AL envolve o coração — incluindo bloqueio na condução átrio-ventricular, 

depressão miocárdica e parada cardíaca — e o cérebro- incluindo agitação, letargia, 

tonturas e depressão generalizada do SNC. 

A toxicidade cardíaca é complexa e envolve efeitos diretos sobre o 

miocárdio, o estado vasomotor dos tecidos cardíacos e a inervação central do 

coração. A reversão lenta do bloqueio dos canais de sódio do potencial de ação 

cardíaco é característica da bupivacaína. A ropivacaína, além de não conter esta 

característica, apresenta menor efeito inotrópico negativo no miocárdio quando 

comparada à bupivacaína (PITKANEM et al.; 1992; MOOLER; COVINO,1990).  

Embora a ropivacaína apresente menor cardiotoxidade em relação à 

bupivacaína, surgiram questionamentos sobre a qualidade e potência do seu 

bloqueio sensitivo e motor, na prática clínica.  

Hickey, Hoffman e Ramamurthy (1991) realizaram comparação entre a 

potência da ropivacaína e da bupivacaína no bloqueio do plexo braquial e 

concluíram que o perfil anestésico das duas drogas foi quase idêntico.  
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Carstens (2006) também desenvolveu estudo comparativo entre 

bupivacaína racêmica a 0,5%, exceso enantiomérico de bupivacaína (S-75/R-25) a 

0,5% e ropivacaína a 0,5%, no bloqueio duplo do plexo braquial em cirurgias 

ortopédicas dos membros superiores. Foram avaliados bloqueio sensitivo e motor, 

bem como sinais vitais: frequência cardíaca (FC) e pressão arterial sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD). A análise estatista evidenciou que no grupo ropivacaína a pressão 

arterial foi mais elevada. A pressão diastólica apresentou melhor estabilidade e 

menor decréscimo ao longo do tempo cirúrgico em relação aos três grupos. Concluiu 

que todas as drogas produziram anestesia satisfatória para cirurgias ortopédicas dos 

membros superiores; porém, o tempo de latência do bloqueio sensitivo foi maior no 

grupo ropivacaína.   

 

2.3 ESTEREOISOMERIA DOS AL 

 

 O avanço tecnológico constante proporcionou grande evolução dos 

procedimentos anestésico-cirúrgicos em decorrência de novas técnicas anestésicas 

e novos medicamentos.  

De acordo com Simonetti (2000), a aplicação da estereoisomeria na 

indústria farmacêutica possibilitou o surgimento de anestésicos locais cada vez mais 

elaborados.  

Conforme Delfino (1999), os modernos conceitos de quiralidade são a 

interface da tecnologia industrial de medicamentos com a racionalização terapêutica, 

pois os estudos de estereoisomeria contribuíram na separação dos componentes 

levógiros e dextrógiros, compostos isômeros espaciais da mesma substância, mas 

que possuem diferentes propriedades biológicas.  Todo esse conjunto de fatores 

justifica as propriedades essenciais de anestésicos locais: latência, duração da 

ação, potência e toxicidade. 

A palavra “quiral” deriva do grego “khéir” que significa “mão”. É uma 

propriedade puramente geométrica e define que qualquer objeto é quiral sempre que 

não é sobreponível à sua imagem no espelho. 

Um objeto aquiral é aquele em que sua imagem especular pode ser 

sobreposta ao objeto original. Existem vários objetos quirais, tais como as mãos e as 

conchas marinhas. 

O tipo mais comum de molécula quiral contém um carbono tetraédrico, no 
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qual estão ligados quatro diferentes grupamentos. Este átomo de carbono é o centro 

assimétrico da molécula, pode existir em dois arranjos espaciais diferentes que são 

“estereoisômeros” um do outro. As suas respectivas imagens não podem ser 

sobrepostas, já que uma é imagem especular da outra. São chamados 

“enantiômeros” (do grego enantio = opostas). Todas as propriedades físicas dos 

enantiômeros são iguais, exceto a propriedade de desviar o plano da luz polarizada. 

Se o plano é desviado para a esquerda, diz-se que a substância é levógira (do latim 

laevu = esquerda) e designa-se por um sinal de menos entre parênteses (-). Se o 

plano é desviado para a direita, diz-se que a substância é dextrógira (do latim dextro 

= direita) e designa-se por um sinal de mais entre parênteses (+). Essa propriedade 

de desviar o plano da luz polarizada é conhecida como rotação óptica (JUARISTI, 

1991).        

O avanço da estereoisomeria demonstra a evolução dos estudos na busca 

do conhecimento da fisiologia das formas racêmicas dos componentes 

enantioméricos. 

Experimentações pregressas demonstram que os anestésicos levógiros 

são menos cardiotóxicos e neurotóxicos e exibem a capacidade intrínseca de 

produzir vasoconstrição e menor bloqueio motor, porque apresentam pKa, 

lipossolubilidade, meia vida plasmática e ligações proteicas diferentes, que alteram a 

cinética na biofase e especificamente o efeito depressor cardíaco. A ropivacaína é 

constituída por 99% de isômeros levógiros. 

 

2.4 USO INTRAPERITONIAL DE AL 

 

Betton et al. (2010) estudaram a farmacocinética da ropivacaína após 

administração intraperitoneal. Realizaram uma comparação entre, a administração 

por instilação direta de ropivacaína intraperitonealmente no término da cirurgia antes 

da exsulflação, e o uso de nebulização contínua de ropivacaína sobre o peritônio no 

tubo de insulflação de gás carbônico. Realizaram esse estudo experimental em 

cinco porcos de maneira pareada, e cada animal atuou como seu próprio controle 

com intervalo de oito dias entre controle basal e experimental. O objetivo foi estudar 

entre os dois grupos os parâmetros farmacocinéticos do AL; volume de distribuição; 

meia-vida de eliminação; constante de eliminação; tempo médio de permanência e a 

média de depuração total. Após a administração, mensuraram os níveis de 
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ropivacaína sistêmicos pelo método de cromatografia líquida de alto desempenho de 

detecção ultra violeta visível para ropivacaína e sua fração livre no plasma por 

ultracentrifugação. Utilizaram o teste t-Student e teste de Wilcoxon para a análise 

estatística. Os resultados das concentrações plasmáticas de ropivacaína foram de 

0.96 µg/mL para o grupo da instilação e de 0,92 µg/mL para o grupo da nebulização. 

A constante de absorção determinada foi de 0,043 por minuto para o grupo da 

nebulização e de 0,083 por minuto para o grupo da instilação (P=0,02). Não houve 

diferença nos parâmetros farmacocinéticos estudados e a fração livre da droga 

mensurada no plasma após o procedimento foi semelhante. Os autores concluíram, 

porém, que a absorção da ropivacaína foi mais lenta na administração por 

nebulização. 

De acordo com Thornton e Buggy (2011), o AL tem sido usado de várias 

formas na busca de analgesia pós-operatória, como recentemente a infusão 

contínua. Em sua análise uso epidural, da infusão local por cateteres de bloqueio de 

nervo periférico, do bloqueio contínuo por bombas de infusão, relatam os benefícios 

do uso intraperitoneal no controle da dor. Referem que estudos sobre o uso 

intraperitoneal em dose única de 20 ml de bupivacaína a 0,5% em procedimentos 

cirúrgicos de colecistectomia videolaparoscópica, em comparação com placebo, 

evidenciaram redução segura da dor e menor necessidade de uso de opióides no 

período pós-operatório.  

Recentemente Bucciero et al. (2011) realizaram uma pesquisa comparando 

o uso de AL intraperitoneal por nebulização e por instilação, para controle da dor 

pós-operatória. Foi um estudo duplo- cego, randomizado de 60 pacientes candidatos 

à cirurgia eletiva de colecistectomia laparoscópica. No grupo nebulização utilizou-se 

o volume de 3 ml de ropivacaína a 1%, nebulizados antes e depois da cirurgia. No 

segundo grupo, utilizaram-se 20 ml de ropivacaína a 0,5% após a indução do 

pneumoperitônio. Os seguintes critérios foram avaliados em 6, 24 e 48 horas: dor 

em repouso, no ombro e na respiração profunda; necessidade de consumo de 

morfina; tempo para andar sem ajuda; náuseas e vômitos. Não foram encontradas 

diferenças nos resultados nos escores de dor em repouso e na respiração profunda 

entre os dois grupos. Nenhum paciente do grupo nebulização teve dor no ombro, 

enquanto a incidência no grupo instilação foi de 83%. No grupo nebulização 70% 

dos pacientes deambularam sem ajuda nas primeiras 12 horas, contra 47% no grupo 

instilação. Mas, apenas um paciente (3%) apresentou náuseas e vômitos na 
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instilação, contra seis pacientes que receberam AL intraperitoneal por nebulização 

(incidência em 22% dos casos). Portanto, este estudo concluiu que a administração 

do anestésico via intraperitoneal por nebulização apresentou diminuição da dor pós-

operatória no ombro e menor tempo para deambulação sem ajuda. Porém, 

promoveu aumento de náuseas e vômitos, retardando a alta hospitalar dos 

pacientes. 

 

2.5 INTOXICAÇÃO AGUDA POR ROPIVACAÍNA 

 

No que se refere ao estudo da intoxicação aguda por ropivacaína destaca-

se um trabalho realizado sobre as concentrações plasmáticas da droga e sua 

relação com infusão contínua em bloqueios periféricos para alívio da dor. Bleckner et 

al. (2010) desenvolveram estudo sobre a dosagem de concentração sérica sistêmica 

de ropivacaína em pacientes vítimas de trauma em combate no Walter Reed Army 

Medical Center, recebendo tratamento de dor com AL em infusão contínua via 

cateter de bloqueio de nervo periférico. Esses cateteres permaneceram instalados 

por vários dias e os pacientes receberam aplicações de ropivacaína a 0,2 % na 

velocidade de infusão de 6 a 14 ml/h, 18 a 126 horas antes da primeira dosagem de 

sangue para análise. Também receberam uma dose em bolus de 300 mg de 

ropivacaína a 0,5% 24 horas antes da coleta de sangue. As concentrações séricas 

sistêmicas e na forma livre de ropivacaína foram analisadas pelo método de 

cromatografia líquida de alto desempenho. Também foi dosado alfa-1 glicoproteína 

ácida. O estudo analisou que treze pacientes, foram submetidos a 59 coletas de 

sangue, com uma média de quatro coletas por paciente ao dia. Concluiu-se que a 

infusão contínua de ropivacaína não aumentou a concentração sérica da droga.  

É importante realçar que foram relatados casos de intoxicação aguda por 

ropivacaína, e que mesmo esta droga mais elaborada e com menor toxicidade 

apresenta riscos consideráveis.  
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2.6 HISTÓRICO DA IMAGEM INFRAVERMELHA 

 

A relação entre o calor e a vida já fascinava os antigos filósofos gregos, 

Platão, Aristóteles, Hipócrates, Galeno, que já estudavam os meios de dissipação do 

calor do corpo humano. Em 440 a.C. Hipócrates observou as diferentes 

temperaturas entre as diferentes partes do corpo e notou que o aumento anormal de 

temperatura em uma parte distinta era um indicativo de doença. Então, confirmava 

sua suspeita esfregando lama sobre a superfície do corpo e observando onde 

secava primeiro; nascia, assim, o primeiro método de termografia da história. 

Em 1595 Galileu em Pisa desenvolveu o primeiro termômetro, sendo este 

um termômetro de ar (SOLSONA; MARTINEZ COMIN, L.; MARTINEX-COMIN, M. 

P., 1978). Segundo Gerson-Cohen (1964), Santorius aprimorou o termômetro de 

Galileu e mais tarde, em 1659, Boullian desenvolveu o primeiro termômetro de 

mercúrio. Este não apresentava escalas. Então, Fahrenheit, Celsius e Joule 

desenvolveram as escalas termométricas. A escala de Celsius (1742) ganhou 

aceitação na França e Alemanha. A escala de Fahrenheit (1714) na Inglaterra e 

Estados Unidos. 

Conforme Putley (1984), o estudo da radiação infravermelha iniciou-se em 

1800, quando Sir Willian Hershel baseado em estudos ópticos de DellaPorta, 

observou o sol através de filtros de diferentes cores e percebeu que por eles 

passavam diferentes níveis de calor. Observou que a luz solar quando passava por 

um prisma de vidro deixava um espectro de luz. Realizou então um experimento 

com termômetros de bulbos escuros de controle para mensurar a temperaturas de 

cada espectro de cor. Constatou que a temperatura das cores violeta, azul, verde e 

amarelo, laranja e vermelho eram todas mais altas que as medidas de controle. 

Observou que a temperatura aumentava de violeta para o vermelho. Posteriormente, 

decidiu mensurar a temperatura em um ponto além do espectro vermelho, para sua 

surpresa constatou maior temperatura nesta faixa. Designou então os raios deste 

espectro, como raios caloríferos, que posteriormente foram chamados de raios 

infravermelhos ou radiação infravermelha. 

Mais tarde, em 1840, seu filho Sir John Hershel um pioneiro na área da 

fotografia, prosseguiu os estudos do pai e realizou experiências com evaporação de 

álcool no papel para evidenciar radiação infravermelha, produzindo em papel a 

primeira termografia. 
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Czerny em 1929, inspirado nos estudos de John Hershel, inventou a 

evapografia e previu as possibilidades da radiação infravermelha em termografia. 

Após a Segunda Guerra Mundial, os estudos com IR avançaram de maneira restrita 

ao uso militar, visando à observação noturna de tropas e máquinas. Em 1957, o 

médico canadense Ray Lawson solicitou permissão para estudos de aplicações 

desta tecnologia militar na área médica. Williams, K.L.; Williams, F.L.; Handley, 

(1960) realizaram a primeira publicação em termografia. Engel (1985) descreve o 

desenvolvimento da termologia médica como uma nova prática diagnóstica, 

ressaltou seu uso em algumas especialidades médicas: Ginecologia, Oncologia, 

Reumatologia, Angiologia e Dermatologia.  

Ring (1985) ressaltou a importância de padronização de métodos para 

aplicação e interpretação da termografia médica, bem como o aprendizado desta 

disciplina na formação médica. Realizou a mensuração da temperatura cutânea da 

pele e sua correlação com alterações microcirculatórias. Reiterou que a temperatura 

da pele recebe influência direta da microcirculação, e é controlada pelo Sistema 

Nervoso Autônomo Simpático. Nas décadas seguintes, a imagem infravermelha foi 

empregada em pesquisas de perfusão cardíaca, hepática, renal, intestinal.  

Portanto, observa-se que este princípio físico de transferência de calor 

pode ser utilizado para estudo da microcirculação do organismo contribuindo na 

compreensão da morfologia da distribuição térmica e sua relação com o controle 

exercido pelo sistema nervoso autônomo.  

Contemporaneamente denominada imagem infravermelha (em inglês 

infrared), a IR recebeu anteriormente denominações como termometria cutânea, 

termografia computadorizada infravermelha, teletermografia, imagem térmica 

infravermelha digital. A nomenclatura imagem infravermelha (IR) tem sido usada 

recentemente para diferenciação da antiga termografia, que apresentava baixa 

resolução de imagens, com menos detalhes e era predominantemente quantitativa.  

A IR possui alta resolução, com maiores detalhes, consegue comparar com 

precisão similaridades entre temperaturas de lados opostos do corpo, avalia 

distribuição térmica morfológica e predominante qualitativa.  

Devido a sua capacidade de análise não invasiva, os sistemas 

termográficos têm se convertido em instrumentos indispensáveis para o 

desenvolvimento de uma grande variedade de pesquisas, pois é um exame seguro, 

não invasivo, rápido, eficaz e não apresenta efeitos adversos. 
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2.7 TERMORREGULAÇÃO 

 

A temperatura corporal é um dos mecanismos mais regulados na fisiologia 

humana e não varia mais do que alguns décimos de um grau Celsius. As espécies 

homeotérmicas precisam manter constante a temperatura corporal interna para 

manter preservadas as funções metabólicas. O sistema termorregulador humano 

mantém a temperatura central dentro de variações de 0,2ºC do normal, próximo de 

37ºC (ORTENZI et al.,  2009). 

Alterações enzimáticas e metabólicas podem ocorrer devido a pequenas 

variações na temperatura corporal central, como, por exemplo, nos casos de febre. 

Quando o impulso térmico é integrado, e este fica acima ou abaixo da faixa limiar de 

temperatura, ocorrem respostas termorreguladoras autonômicas, que mantêm a 

temperatura do corpo em valor adequado (GYTON, 1996).  

O sistema nervoso autonômico compreende todos os neurônios situados 

fora do sistema nervoso central, que não estão envolvidos com a aquisição de 

informação do meio externo e do aparelho locomotor ou com controle da 

musculatura estriada, e divide-se em simpático e parassimpático. A maioria dos 

órgãos recebe inervação de ambas as divisões, com exceção de glândulas 

sudoríparas, músculos piloeretores e músculos de alguns vasos, que recebem 

inervação simpática exclusiva (VIALLE et al., 2002).  

De acordo com Braz (2005), a manutenção normal da temperatura nos 

animais homeotérmicos, como o ser humano, é uma função importante do Sistema 

Nervoso Autônomo (SNA). 

Segundo Kurz (2008), nos mamíferos o centro termorregulador dominante 

é o hipotálamo, que integra impulsos térmicos na medula espinal e no Sistema 

Nervoso Central (SNC). A termorregulação ocorre em três fases: A percepção do 

estímulo por via aferente, a regulação central e a resposta eferente. Existem 

receptores distintos para frio e calor. As fibras A-delta conduzem os sinais nervosos 

para frio, enquanto os sinais de calor são transmitidos pelas fibras C.  

No hipotálamo anterior é feita a integração das informações aferentes 

térmicas, enquanto no hipotálamo posterior iniciam-se as respostas efetoras. Na 

área pré-óptica existem neurônios sensíveis e não sensíveis à temperatura, sendo 

que os primeiros podem ser classificados em neurônios sensíveis ao calor e 

neurônios sensíveis ao frio, estes últimos predominantes (BRAZ, 2005). 
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Os receptores para frio têm descargas de impulsos a temperaturas entre 

25º-30ºC e são inervados por fibras A-delta. Os receptores para calor têm descargas 

de impulsos a temperaturas entre 45º-50ºC e são inervados por fibras 

desmielinizadas (GYTON, 1996).  

Os receptores para frio aumentam suas atividades, quanto mais frio 

encontra-se o tecido, e o contrário acontece com os receptores de calor. A sudorese 

e a vasodilatação ativa são as principais defesas autonômicas contra o calor. O 

funcionamento do sistema pode ser comparado a um termostato, seu mecanismo de 

funcionamento exato é complexo e ainda desconhecido, mas parece ser mediado 

por norepinefrina, dopamina, 5-hidroxitriptamina, acetilcolina, prostaglandinas E1 e 

neuropeptídios. Diminuição da massa muscular, miopatias e relaxantes musculares 

inibem o tremor. Os anticolinérgicos inibem a sudorese (KURZ, 2008). 

Os impulsos termais aferentes provêm de receptores anatomicamente 

distintos ao frio e ao calor, os quais podem ser periféricos ou centrais. A sudorese é 

mediada por nervos colinérgicos pós-ganglionares e pode ser prevenida por 

bloqueio nervoso ou administração de atropina (BUGGY; CROSSLEY, 2000). 

A pele é muito mais sensível a alterações que ocorrem de modo rápido do 

que as que ocorrem lentamente, e as respostas mais efetivas para as mudanças da 

temperatura corporal são as alterações do comportamento humano (SESSLER, 

2008).  

Existem receptores termossensíveis localizados na pele, nas membranas 

mucosas, que transmitem a sensação térmica e contribuem para a ocorrência dos 

reflexos termorregulatórios. Esses receptores também respondem à sensação 

mecânica. Existe uma faixa interlimiar de temperatura, definida geralmente entre 

36,7º a 37,1ºC, na qual não há resposta efetora. Temperaturas abaixo ou acima 

desses limiares desencadeiam respostas efetoras (BRAZ, 2005). 

Existe também a presença de neurônios sensíveis à estimulação térmica 

local no hipotálamo posterior, na formação reticular e na região medular (KURZ, 

2008).  

Segundo Ortenzi et al. (2009), o limiar para desencadear resposta ao calor 

(sudorese e vasodilatação) normalmente excede em apenas 0,2ºC o limiar para a 

primeira resposta ao frio (vasoconstrição). As temperaturas entre esses limiares 

definem o chamado intervalo entre limiares e nessa faixa não são desencadeadas 

defesas termorreguladores autonômicas.  Esse controle é diminuído no idoso. As 
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respostas apresentam-se diminuídas e há maior risco de hipotermia por idade, 

enfermidade, medicação.  

Segundo Kurz (2008), a sudorese e a vasodilatação cutânea ativa são as 

mais importantes defesas autonômicas contra o calor. A eficácia da sudorese é 

aumentada por vasodilatação pré-capilar, que aumenta o fluxo sanguíneo cutâneo e 

facilita a transferência de calor para a pele e sua eventual dissipação para o 

ambiente. A sudorese é um processo ativo mediado por nervos colinérgicos pós-

ganglionares e pode ser evitado com o uso de bloqueio nervoso ou administração de 

atropina.   

Nas situações de calor, a vasodilatação cutânea é a primeira defesa 

autonômica, porém a sudorese é a “principal”. O suor é um ultrafiltrado do plasma e 

sua composição depende da intensidade da sudorese, do estado de hidratação e de 

outros fatores. Em situação máxima, o adulto produz mais de 0,5 L/h de suor. Cada 

grama de suor que se evapora absorve 584 calorias. A eficiência da sudorese é 

aumentada pela vasodilatação pré-capilar termorreguladora, resposta característica 

do ser humano, que é regulada por fatores como a bradicinina e o óxido nítrico. Este 

mecanismo possibilita o aumento do fluxo sanguíneo cutâneo para facilitar a 

transferência do calor central para a pele.  Já em circunstâncias de frio, na 

ocorrência de hipotermia, a vasoconstrição é a primeira e a mais importante 

resposta (BRAZ, 2005). 

De acordo com Camus et al. (1997), o fluxo sanguíneo da pele das 

extremidades pode ser dividido em dois compartimentos: o nutricional e o 

termorregulador. O compartimento nutricional é representado pelos vasos capilares. 

O termorregulador, pelos curtocircuitos arteriovenosos, que, na hipotermia, podem 

diminuir o fluxo sanguíneo em até 100 vezes, e estão situados principalmente nos 

dedos das mãos e dos pés, nas orelhas e no nariz. O fluxo dos curto-circuitos é 

mediado por noradrenalina liberada nas terminações adrenérgicas pré-sinápticas 

que, ao ligar-se aos receptores α1-adrenérgicos, determina vasoconstrição. Embora 

ocorra diminuição da perfusão cutânea pela vasoconstrição, a redução da perda de 

calor pelo organismo é pequena, ao redor de 25%. As perdas pelas mãos e pelos 

pés diminuem ao redor de 50%, mas somente 17% pelo tronco (BRAZ, 2005).  

Outra resposta termorreguladora é o tremor muscular termogênico. De 

acordo com Ortenzi et al. (2009), o tremor pode triplicar o metabolismo e aumentar 

em 200% a produção de calor pelo organismo. O tremor não ocorre em recém-
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nascidos e nem nos primeiros anos de vida; as respostas termorreguladoras são 

diminuídas e há maior risco de hipotermia por idade, patologia e medicação. Os 

tremores são raros nos idosos. 

 

2.8 ALTERAÇÕES TÉRMICAS PERIOPERATÓRIAS 

 

Existe uma faixa interlimiar de temperatura, definida geralmente entre 36,7º 

a 37,1ºC, na qual não há resposta efetora. Temperaturas abaixo ou acima desses 

limiares desencadeiam respostas efetoras pelo organismo (BRAZ, 2005). 

A respeito da regulação e monitorização da temperatura corporal, Sessler 

(2010) ressaltou que no paciente anestesiado ocorre uma quebra da 

termorregulação fisiológica, com diminuição dos limiares que determinam as 

temperaturas do núcleo para a vasoconstrição e tremores em 2ºC a 3ºC. E que a 

faixa interlimiar de temperatura processada pelo hipotálamo pode chegar a 3º ou 4ºC 

de diferença, quando o normal é de 0,4ºC de diferença.  A indução anestésica e o 

ambiente frio da sala de cirurgia são responsáveis pela maioria dos pacientes com 

hipotermia. A causa inicial da hipotermia cirúrgica é a redistribuição do calor do 

corpo do compartimento central para a periferia. A anestesia neuroaxial prejudica a 

termorregulação central e periférica e esta intensamente relacionada com a 

hipotermia. Estudos randomizados provam que até mesmo a hipotermia leve, em 

torno de 1,5ºC a 2ºC causa aumento de resultados adversos.  De acordo com 

Brauchi et al. (2006), triplica a morbidade cardíaca. Poulos (1981) constatou que 

triplica o risco de infecção na ferida cirúrgica. Jessen e Feistkorn (1984) relataram o 

aumento do sangramento transoperatório e o aumento em 20% da indicação de 

transfusão sanguínea alogênica. Simon (1974) observou aumento da recuperação 

pós-anestésica e maior tempo de permanência hospitalar. 

De acordo com Ortenzi et al. (2009), a temperatura corporal deve ser 

medida em pacientes submetidos à anestesia geral com duração maior do que 30 

minutos e anestesia locorregional para cirurgias de grande porte. Todos os 

anestésicos gerais prejudicam as respostas termorreguladoras de modo dose-

dependente.  

Segundo Sessler (2010), a temperatura corporal deve ser medida em 

pacientes submetidos à anestesia geral com duração maior do que 30 minutos e a 

temperatura central deve ser mantida em 36ºC ou acima desta sempre que possível 
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e que para tal finalidade o sistema de ar aquecido forçado atualmente oferece a 

melhor correlação de eficiência, baixo custo e satisfação.  

O mesmo autor descreveu importante pesquisa sobre regulação e 

monitorização da temperatura corporal. Demonstrou a morfologia da distribuição do 

calor do corpo em estado fisiológico, normotérmico. Descreveu que existem dois 

compartimentos, um central, formado por cabeça e tronco que apresenta 

temperatura média de aproximadamente 37ºC. Outro periférico, constituído pelos 

membros superiores e inferiores e que apresentam temperaturas médias mais 

baixas, em torno de 31ºC a 35ºC aproximadamente.  

Observa-se assim, a existência de gradiente na distribuição do calor 

corporal, em ordem decrescente do compartimento central (cabeça, pescoço e 

tronco) para o compartimento periférico (membros superiores e inferiores). Portanto, 

no estado fisiológico existe uma autonomia vasoconstritora termorreguladora para a 

homeostasia. 

Por meio da imagem infravermelha é possível visibilizar nitidamente, de 

maneira qualitativa e quantitativa, esses fenômenos de distribuição e redistribuição 

do calor corporal. A IR constitui-se de um método diagnóstico complementar, de 

grande eficiência para avaliar a microcirculação da pele e os efeitos vasomotores 

associados aos fenômenos da transferência de calor entre os tecidos. Também é 

capaz de avaliar o sistema nervoso autônomo mediante a monitorização do tônus 

vasomotor da microcirculação da pele. As fibras motoras simpáticas controlam o 

estado vasomotor da circulação cutânea apresentando vasodilatação ou 

vasoconstrição. Por isso, qualquer disfunção nervosa altera o tônus vascular da 

microcirculação do território correspondente à área de inervação sensitiva (RING, 

1985; UEMATSU, 1985). 

 A autonomia da manutenção do calor no compartimento central do 

organismo é mantida graças ao estado natural de vasoconstrição. Colman (2010) 

demonstrou por meio de avaliação por imagem infravermelha digital, que esse 

princípio de harmonia térmica pode ser observado tanto no vivo como no órgão ou 

tecido ex-vivo. Provou que no fígado ex-vivo durante perfusão com líquido gelado, a 

distribuição do gradiente térmico, ocorreu do hilo para o parênquima periférico. 

Possíveis interações medicamentosas ou casos de intoxicação do SNC por 

AL podem provocar alterações térmicas decorrentes de distúrbios no estado 

vasomotor na microcirculação, e prejuízo do controle autonômico da temperatura, 
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provocando uma disautonomia térmica (DT).  

As disautonomias térmicas (DT) são alterações térmicas observadas 

termograficamente na intoxicação aguda por AL, caracterizadas por áreas de hiper-

radiação, causadas por distúrbios na microcirculação manifestados por efeito 

vasomotor (vasodilatação) decorrentes de distúrbios do sistema nervoso autônomo, 

provocados por neurotoxicidade e que apresentam como consequências alterações 

da taxa de transferência de calor entre os compartimentos corporais. A intoxicação 

aguda por anestésicos locais manifesta-se primeiramente por neurotoxicidade, então 

se espera que o uso da monitorização termográfica associada ao uso de tais drogas 

anestésicas possa contribuir para o reconhecimento preditivo de sinais de 

disautonomia térmica (DT) e prevenir as complicações decorrentes de intoxicação e 

suas consequências. 

Conforme descrito por Kurz em (2008) e citado por Ortenzi et al. em 2009, 

a hipotermia intraoperatória ocorre em três fases. Na primeira, a temperatura central 

cai rapidamente em torno de 1ºC a 1,5ºC por ação direta dos anestésicos 

provocando inibição da vasoconstrição termorreguladora e redistribuição do calor do 

compartimento central para a periferia. Sugere como prevenção o aquecimento dos 

tecidos periféricos antes da indução da anestesia. Na segunda fase ocorre queda 

lenta da temperatura corporal por perda superior à produção pelo metabolismo. 

Como prevenção sugere o isolamento térmico cutâneo para diminuir a perda de 

calor. Na terceira fase, após três a quatro horas de cirurgia, a temperatura central se 

estabiliza, para de cair, podendo este platô ser passivo em pacientes que se 

mantiverem quentes ou ser acompanhado de vasoconstrição termorreguladora que 

diminui a perda cutânea de calor.  

De acordo com Sessler (2010), após a indução da anestesia geral ocorre 

redistribuição do calor do centro para a periferia. A temperatura do compartimento 

central cai para aproximadamente 36ºC e a temperatura do compartimento periférico 

sobe para 33ºC a 35ºC. No caso de anestesia espinhal e epidural, o fenômeno de 

redistribuição ocorre de maneira similar à anestesia geral, porém a redistribuição é 

restrita aos membros inferiores. A hipotermia durante a anestesia ocorre de maneira 

aguda no momento inicial, na primeira hora, mas a redistribuição do calor do centro 

para a periferia ocorre de maneira estável e lenta num segundo momento até a es- 

tabilização da temperatura do compartimento central. Os anestésicos voláteis 

promovem vasodilatação periférica por ação direta no estado vasomotor, inibem a 
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vasoconstrição termorreguladora causando shunts artério-venosos e diminuem o 

metabolismo em 20 a 30%. Contudo, o aumento da perda e a diminuição na 

produção não são suficientes para entender o motivo de uma diminuição abrupta de 

1,5ºC a 3ºC na primeira hora. Para isso, é necessário o entendimento de que a 

distribuição do calor do corpo não é uniforme e que o compartimento central (cabeça 

e tronco) detém 50% do calor do corpo. Os outros 50% estão distribuídos nos 

demais segmentos e apresentam diferença de 2ºC a 4ºC mais frio. O gradiente 

térmico fisiológico é mantido autonomicamente por um estado vasomotor de tônus 

constritor. Distúrbios no tônus vasomotor causam alterações da taxa de 

transferência de calor entre os compartimentos, e a redistribuição depende do 

gradiente de temperatura dos tecidos no momento da indução da anestesia. O corpo 

perde calor por radiação, condução, convecção e evaporação. Radiação e 

convecção são as formas que mais contribuem para a perda perioperatória de calor. 

A pele perde calor metabólico por radiação e convecção devido ao 

fenômeno da vasodilatação cutânea induzido pela anestesia geral.  Ott (1991) 

realizou um estudo retrospectivo correlacionando hipotermia com quantidade de 

CO2 insuflada e a duração do tempo cirúrgico, e introduziu o conceito de hipotermia 

em laparoscopia. Observou queda de 0,3°C na temperatura central a cada 50 litros 

de dióxido de carbono insuflados na cavidade abdominal, recomendou, então, o uso 

de gás carbônico aquecido na prevenção da hipotermia. Posteriormente, Ott et al. 

(1998) realizaram um estudo prospectivo, randomizado; concluíram que insuflação 

intra-abdominal de gás carbônico aquecido, umidificado foi efetivo na redução da 

incidência de hipotermia intraoperatória. Relataram a diminuição do tempo de 

recuperação anestésica e redução da dor pós-operatória. 

Moore et al. (1997) constataram que a hipotermia é extremamente comum 

em cirurgia laparoscópica e é relacionada ao tempo de anestesia e ao uso de 

irrigação da cavidade abdominal com fluido a temperatura ambiente. Eles afirmaram 

que mesmo tendo a água potencial condutivo 32 vezes maior que o do gás 

carbônico, o uso da solução aquecida não eliminou totalmente a queda na 

temperatura central, porém a média da perda de calor central estatisticamente 

significativa foi maior em pacientes que receberam a irrigação com fluido a 

temperatura ambiente em relação aos que receberam irrigação aquecida. Outros 

trabalhos foram conduzidos correlacionando a hipotermia laparoscópica com dor 

pós-operatória, e concluíram que o aquecimento do gás a ser insuflado é eficiente 
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na diminuição da incidência de dor pós-operatória (SEMM et al., 1994;  KORELL et 

al., 1996). 

 Puttick et al. (1999) realizaram um trabalho randomizado em  pacientes 

submetidos a colecistectomia laparoscópica comparando insuflação de 

pneumoperitônio com gás aquecido e não aquecido. Relataram que não houve 

diferença na pontuação das escalas de incidência de dor pós-operatória e no 

consumo de analgésicos entre os grupos, mas foram encontradas maiores 

quantidades de citoquinas, fator de necrose tumoral, e interleucinas 1-beta e 

interleucina- 6 no grupo submetido a pneumoperitônio sem aquecimento em relação 

ao grupo aquecido. 

O meio mais eficiente de se aquecer os pacientes hipotérmicos foi o uso do 

ar aquecido sob pressão, segundo estudo retrospectivo em pacientes submetidos a 

procedimentos laparoscópicos (SEITZINGER; DUDGEON, 1993). 
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3 MATERIAL E MÉTODO  

 

O experimento foi realizado no Laboratório do Programa de Pós-

Graduação em Clínica Cirúrgica da Universidade Federal do Paraná (Laboratório de 

Cirurgia Experimental).  

Foram seguidas as normas para apresentação de documentos científicos 

da Universidade Federal do Paraná, 2ª edição, 2007. 

 O estudo foi registrado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal (CEEA) do Setor de Ciências Biológicas da UFPR. 

Certificado n.º 520, processo n.º 23075071727/2011-64, aprovado em 05/04/2011 

(ANEXO I). O CEEA certificou que os procedimentos experimentais utilizando 

animais neste estudo foram conduzidos obedecendo aos princípios éticos do 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e às exigências 

estabelecidas em “Guide for the Care and Use of Experimental Animals (Canadian 

Council on Animal Care)”. 

 

3.1 ANIMAL DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

Foram utilizados 24 ratos machos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus 

albinus, Rodentia mammalia), com idades de 70 dias e peso variando de 330 a 400 

gramas.  Os animais foram alocados em gaiolas, cada uma com cinco animais: 

observou-se ritmo circadiano de 12 horas de claridade e 12 horas de escuridão. 

No período pré-operatório forneceu-se ração padronizada para ratos tipo 

Cr-1 e livre acesso à água, até 12 horas antes do procedimento. 
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        FIGURA 1 – ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO DOS ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

3.2 CONTROLE DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

Foi observado o controle das variáveis ambientais (temperatura, umidade e 

velocidade do ar). Admitindo-se mínima variação térmica, com temperatura 

ambiental mantida nos limites de 22°C por meio da programação da climatização 

prévia do ambiente e a umidade relativa do ar em 50%, ambas verificadas com 

termo-higrômetro, com o objetivo de que o animal ao início dos trabalhos estivesse 

em conforto térmico, com ausência de sinais clínicos de suor ou tremor termogênico. 

O experimento foi conduzido em laboratório em período do final da tarde e 

início da noite. As perdas de calor por convecção forçada foram minimizadas, 

evitando-se movimentação ao redor dos animais. Controlou-se a velocidade do ar 

para que não ultrapassasse 0,2 m/s, e as perdas de calor por convecção foram 

minimizadas mantendo-se portas e janelas fechadas. A sala do experimento 

apresentava ainda mais uma porta de isolamento, que também foi mantida fechada, 

e observou-se mínima movimentação ao redor dos animais. O fundo da caixa de 

experimentação onde os animais deambularam foi forrado com cepilho para seu 

conforto. Sob a caixa de experimentação foi realizado isolamento com isopor para 

evitar variações térmicas.  
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3.3 DIVISÃO DOS GRUPOS 

 

Os animais foram divididos em 2 (dois) grupos de 12 ratos cada (n = 24), 

assim caracterizados:  

a) Grupo SF (Soro Fisiológico): submetidos à administração de injeção 

intraperitoneal de soro fisiológico no volume igual ao utilizado no grupo R; 

b) Grupo R (Ropivacaína): submetidos à administração de injeção 

intraperitoneal de ropivacaína a 1% na dose de 300 mg/kg.  

As drogas utilizadas foram obtidas de um mesmo laboratório fabricante, 

pertencentes a um mesmo lote, e passaram por rigorosa análise prévia de 

qualidade.  

 

3.4 O EXPERIMENTO 

 

Os animais foram divididos aos pares, um de cada grupo, e colocados 

numa caixa de experimentação e foram realizados 12 experimentos.  

Para cada experimento foi realizada uma observação clínica e uma 

termográfica dos animais e anotados os tempos em que os sinais de intoxicação 

ocorriam. Posteriormente, foram buscados na filmagem termográfica os 

termogramas correspondentes aos tempos de interesse e extraídas as planilhas de 

dados numéricos de temperaturas correspondentes, para análise estatística. O 

experimento foi realizado em dois tempos específicos, basal e experimental, em 

ambiente controlado.  

A análise dos animais em seu estado fisiológico sem o concurso de 

injeção, já previamente aclimatados, para controle, foi denominada basal.  

A análise experimental, com injeção intraperitoneal, conforme o grupo a 

que pertenciam, foi denominada experimental. 

 Foi montada uma caixa de experimentação com o fundo isolado com 

isopor para minimizar as variações térmicas. Foram posicionadas uma câmera de 

cada lado da caixa a uma distância de 1 metro do objeto de estudo, em tripés de 

filmagens fixos, num ângulo de 30 graus. 
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FIGURA 2 - CAIXA DE EXPERIMENTAÇÃO EM AMBIENTE CONTROLADO  

 

Para a filmagem termográfica foi utilizado um radiômetro do Programa de 

Pós-Graduação em Clínica Cirúrgica da UFPR e seus respectivos programas 

computacionais necessários para o estudo. Esta filmagem foi designada “filmagem 

termográfica”, tendo por objetivo analisar alterações térmicas dos animais. 

 

3.4.1 Observação basal (B) 

 

No momento do experimento os animais foram eleitos aos pares, um de 

cada grupo, e foram alocados em uma única caixa de experimento sem a injeção de 

droga, em seu estado fisiológico. Todos foram pegos pelo dorso com cuidado para 

que não se afugentassem, evitando-se aumento da atividade física e metabólica 

antes do experimento.  

Na caixa de experimentação procedeu-se à filmagem basal termográfica 

por 3 minutos, para verificação da taxa de transferência de calor basal e também 

para descartar anomalias térmicas no experimento. 

Definiu-se como o tempo inicial, filmagem basal inicial (BI), o momento de 

entrada dos dois ratos na caixa e tempo final, filmagem basal final (BF), o término 

dos 3 minutos de filmagem basal.  Posteriormente, após o término desta observação 

de controle basal, procedeu-se à observação experimental. 
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3.4.2 Observação experimental (E) 

 

Após a observação basal os animais foram cuidadosamente pegos pelo 

dorso cervical por um auxiliar de pesquisa e foi realizada antissepsia e infiltração 

local do ponto de aplicação em região hipogástrica direita com a respectiva injeção 

designada para cada grupo (grupo SF e R). 

 A seguir os animais foram submetidos à injeção intraperitoneal: o rato do 

grupo SF com o mesmo volume de anestésico previamente calculado para o grupo 

R, em torno de 10 ml de soro fisiológico e o rato do grupo R com ropivacaína na 

dose de 300 mg.kg -¹.  

Prosseguiram-se as observações e foram determinados os parâmetros de 

tempo da observação experimental para coleta de dados e análise de cálculos, da 

seguinte forma: 

Tempo Experimental Inicial (EI) o momento inicial dos dois animais na 

caixa, imediatamente após serem efetuadas as respectivas injeções intraperitoniais. 

Posteriormente observou-se o tempo necessário até que os animais 

apresentassem clinicamente os sinais de intoxicação por anestésico local, definidos 

pelo tempo de início da ataxia, movimentos sem rumo em execução, arqueamento 

de cauda e pescoço, convulsões (graduada por +, + + ou + + + de acordo com a 

gravidade), cor da pele e membranas mucosas, dificuldade respiratória, e tempo de 

recuperação ou morte. Ou seja, o tempo necessário até que apresentem 

clinicamente os sintomas de intoxicação por anestésico local definidos, adaptado a 

partir do modelo experimental de De Jong e Bonin (1980).   

Os animais foram mantidos livres de interferências do meio e de influência 

de outras drogas, e procedeu-se à filmagem termográfica contínua nos seguintes 

tempos: 

Tempo Experimental (+): momento do início dos sintomas de intoxicação; 

Tempo Experimental (++): momento de intensificação máxima dos 

sintomas de convulsão; 

Tempo Experimental Final (+++): determinado pela intensificação máxima 

dos sinais e sintomas, cursando com convulsões, cor da pele e mucosas, 

insuficiência respiratória e morte do animal constituindo-se no tempo experimental 

final. 
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3.4.3 Imagem infravermelha 

 

Um termovisor FLIR SC 660 foi utilizado para captar a faixa espectral das 

ondas eletromagnéticas emitidas entre 7,5-13 μm, isto é, ondas infravermelhas, da 

superfície de todos os animais durante todo o experimento.  

 

 

FIGURA 3 - RADIÔMETRO UTILIZADO NA FILMAGEM INFRAVERMELHA 

 

Este equipamento possui: detector matriz de plano focal, microbolômetro 

não refrigerado, com resolução de 640 x 480 pixels de imagem e 307000 pontos de 

temperatura absoluta, calibrados por quadro. Possui capacidade de campo de visão: 

24x18°; resolução espacial com lente de 24° de (IFOV) 0,65 mrad, para 

visualizações de pontos quentes de 6,5mm à distâncias de 10 metros com lente 

padrão e sem necessidade de lentes adicionais; sensibilidade térmica de 30mK a 

30º C em todo o range de temperatura e em simultaneidade com a taxa de 

atualização de imagem e zoom eletrônico de 8x com intervalo contínuo de 0,2 em 

0,2x; grande angular 45°x37°, utilizada principalmente em ambientes confinados; 

grande angular de 85° close-up de 25 µm; faixa de temperatura -40ºC até + 500ºC 

padrão.  

O termovisor utilizado apresentou recursos de correção de "background" 

com umidade relativa, temperatura refletida, temperatura ambiente, distância e 
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outros fatores importantes para precisão na medição de temperatura; com 

capacidade de operação na faixa de temperatura de -15 a 50°C e temperatura de 

armazenamento de -40 a 70°C. A câmera foi montada em um suporte vertical, 

focada a uma distância de um metro diretamente na superfície a ser estudada de 

modo a formar um ângulo de 30º. 

Considerou-se emissividade de 0,95, ou seja, 95% da radiação é emitida 

ao meio ambiente, não sofrendo reflexão para sua própria superfície. A captura da 

distribuição térmica gravou as variações temporais em tempo real, o que permitiu 

observar e medir com precisão a produção de calor e sua dissipação. 

As imagens térmicas de cada um dos experimentos foram registradas em 

cartão Compact SD e transferidas para posterior análise para um computador INTEL 

CELERON 723 1.2 GHz, com capacidade de memória RAM instalada de 2Gb e 

sistema operacional de 32 Bits.  

Todas as planilhas de dados de temperatura foram representadas por 

imagens infravermelhas (termogramas) em um monitor de vídeo e gravadas em 

disco rígido para posterior análise estatística computacional. As planilhas eletrônicas 

obtidas durante as filmagens termográficas foram representadas em imagens digitais 

térmicas por meio do uso do programa computacional específico Flir Research IR, 

que possibilitou a análise térmica minuciosa de todo o experimento. 

A interface da representação das planilhas numéricas digitais para a 

conversão em imagem conhecida por termograma foi preparada pelo programa 

computacional acima citado, gerando arquivos de extensão .Seq, sendo a seguir 

suas respectivas imagens convertidas em videoclipes de extensão .AVI. 

Os termogramas foram preparados e padronizados utilizando-se amplitude 

térmica (range), temperatura média (level) e escala colorimétrica contínua contendo 

linhas que ligam pontos de mesma temperatura (isotermas) nas cores branco, 

vermelho, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e preto. Estas cores 

representavam, respectivamente, uma escala decrescente das áreas de 

temperatura, igualmente distribuídas na escala, da mais quente para mais fria. A 

escala colorimétrica foi mantida até o final do experimento. 

O filme termográfico gravado de cada experimento foi analisado pelo 

programa específico que permitia a seleção das áreas de interesse, cabeça e corpo 

e cauda mediante a seleção de recursos de elipses gráficas que delimitavam a área 

destacada. Posteriormente, as áreas selecionadas eram convertidas 
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automaticamente em planilhas numéricas em formato eletrônico de extensão tipo 

(.CSV). Por meio da análise das informações térmicas contidas nas planilhas de 

arquivos de extensão tipo (.CSV), foi possível o registro de vários dados, tais como: 

temperatura máxima, temperatura média, desvio padrão, escala colorimétrica, 

somas de áreas de temperaturas, emissividade, distância, pontos quentes e pontos 

frios, localização, tamanho, pixels.  

Para fins do estudo termodinâmico, em cada um dos animais estudados, 

os resultados da filmagem foram apresentados na forma destas planilhas 

eletrônicas, das quais foram extraídos os valores das temperaturas máximas e 

médias da cabeça e corpo do animal de experimentação para os grupos SF e R, nos 

tempos, basal e experimental. 

 

3.5 METODOLOGIA ESTATÍSTICA  

 

Para os dados de peso dos animais, da temperatura e umidade ambiente 

foram testados os atributos gaussianos, independência e homogeneidade das 

variáveis.  

Os testes anteriores preencheram os critérios propostos segundo a análise 

univariada ANOVA. Foram comparados os valores da taxa de transferência de calor 

do grupo SF nos momentos: basal e experimental, (análise intragrupo), com fins de 

testar a hipótese se houve diferença ou não do uso de injeção de soro fisiológico 

intraperitoneal (estresse cirúrgico). 

Foram comparados os valores da taxa de transferência de calor do grupo R 

nos momentos: basal e experimental, (análise intragrupo), com fins de testar a 

hipótese se houve diferença ou não do uso de injeção de AL intraperitoneal.  

Os valores da temperatura média basal e experimental dos grupos SF e R 

foram testados pela metodologia ANOVA/MANOVA paramétrico (intergrupos), com a 

finalidade de determinar se houve diferença entre o estresse com injeção de soro 

fisiológico e a intoxicação por anestésico local.  

Áreas e pontos contendo informações numéricas provindas de um 

termograma ou fotografia digital foram submetidos a testes de diferenças de média 

ou do teste t (post hoc) para variáveis independentes. Em todos os testes fixou-se o 

intervalo 0,05 ou 5% (p<0,05) como nível de significância. 
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3.6 MODELO TERMODINÂMICO 

Para este modelo foi aplicada a primeira lei da Termodinâmica para um 

sistema fechado em regime permanente. 

 O volume controle do sistema foi definido como a região compreendida 

entre a porção central e a periferia do animal, isto é, dos órgãos internos até a 

superfície cutânea externa.  

Mensurou-se a perda de calor do rato para o meio externo, Q , 

considerando-se a massa e o calor específico do animal (3,8 kJ/kg.ºC) divididos pelo 

intervalo total de tempo do experimento:  

t

..
Q 






Tcm

Qonde:   - perda de calor [W] 

m - massa do animal [kg] 

c - calor específico do animal [J/(kg.ºC)] 

T - diferença entre as temperaturas final e inicial [ºC] 

t – intervalo de tempo de cada experimento [s]. 

Como descrito no modelo termodinâmico, a taxa de transferência de calor 

é determinada pelo produto da massa do animal, multiplicado pelo calor específico, 

multiplicado pela diferença de temperatura final e inicial, divididos pelo intervalo de 

tempo do experimento.   

Para fins de análise, têm-se como constante o calor específico do animal 

(3,8 kJ/kg.ºC), o intervalo de tempo do experimento, conforme eleição dos tempos 

basal e experimental e pelo fato de os testes serem pareados, ou seja, cada animal 

pareado com seu próprio controle.  

Portanto, após a simplificação de fatores, pode-se deduzir que o 

isolamento da influência das variáveis com a eleição do estudo em ambiente 

controlado, possibilita a determinação da taxa de transferência de calor por meio da 

multiplicação da massa pela diferença de temperaturas entre os compartimentos 

eleitos como objeto de estudo. 
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Para fins de demonstração objetiva, foi realizado um estudo para 

determinação da taxa de transferência de calor pelo cálculo:  

(Massa) x (Temperatura Máxima da Cabeça - Temperatura Máxima do 

Dorso). 

(Massa) x (Temperatura Média da Cabeça – Temperatura Média do 

Dorso).  

 

3.7 PÓS-OPERATÓRIO  

 

Após o procedimento, sobreviveram todos os animais do grupo SF, os 

quais foram transferidos para gaiolas apropriadas. Foi observado o estado clínico 

dos animais, avaliando-se atividade motora, comportamento e eventuais sinais 

sugestivos de doença. No grupo R sobreviveram apenas dois animais, que 

evoluíram com sinais de cianose de mucosas e extremidades e sinais de 

insuficiência respiratória. Posteriormente todos os animais do grupo SF e R, foram 

submetidos a eutanásia por aprofundamento de anestesia inalatória seguido de 

necropsia. 

 

3.8 MORTE DOS ANIMAIS  

 

Os animais foram mortos por anestesia inalatória aprofundada por 

isoflurano. Após a morte, os animais foram submetidos à necropsia para possível 

correlação da causa da morte com acometimento de órgãos e sistemas com a 

intoxicação aguda por anestésico local. 

A necropsia foi realizada por incisão mento-púbica, retirada do plastrão 

condro-esternal para o acesso aos órgãos tóraco-abdominais. Realizou-se estudo 

macroscópico das vísceras. Observou-se sinais de congestão visceral nos animais 

intoxicados por AL, principalmente no fígado, quando comparados aos animais do 

grupo SF. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Foram alocados 24 (vinte e quatro) animais de experimentação e, após 

inspeção termográfica prévia, nenhum caso de assimetria térmica que indicasse 

exclusão foi constatado.  

Posteriormente houve exclusão de um par de animais devido à 

intercorrência no experimento, pois houve bloqueio do membro inferior do animal 

imediatamente após a injeção do AL, impossibilitando a deambulação do mesmo na 

área de experimentação, possivelmente por erro no local de injeção, acidental. 

Então, este animal e seu par controle foram excluídos da análise de resultados.  

Foram considerados 11 (onze) experimentos pareados como casos válidos 

totalizando 22 (vinte e dois) animais de experimentação analisados. 

As condições ambientais de temperatura e umidade mantiveram-se 

constantes durante todo o experimento, não sendo necessário intervir no ambiente. 

A temperatura do ambiente permaneceu estável mantida em 22ºC e durante o 

estudo nenhum animal apresentou sinais de estresse térmico, não sendo 

observados sudorese ou tremores termogênicos. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos no 

que concerne há idade e sexo. Também, não houve diferenças em relação ao peso 

(p= 0,930902).  

Não houve mortalidade nos animais do grupo SF submetidos à injeção 

intraperitoneal. Houve morte de 9 (nove) animais submetidos à intoxicação aguda 

por ropivacaína no grupo R durante o experimento, os dois animais restantes 

evoluíram com sinais de cianose de mucosas e extremidades e sinais de 

insuficiência respiratória e foram posteriormente mortos por anestesia inalatória 

aprofundada. Os dados utilizados para obtenção dos resultados apresentados foram 

coletados a partir da análise da observação clínica (análise qualitativa) e da análise 

termográfica (análise quantitativa).  
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4.1 TERMOGRAMAS 

 

Os experimentos foram analisados e observados os momentos 

experimentais eleitos. Foram buscados no banco de dados térmicos os respectivos 

termogramas realizados em cada experimento e sua planilha de dados 

correspondentes.  

Como exemplificado abaixo, serão mostrados cinco termogramas e suas 

respectivas planilhas numéricas em todos os tempos de interesse, ressaltados na 

metodologia. Alguns termogramas ilustrativos encontram-se no apêndice do estudo. 

 

4.1.1 Filmagem basal 

 

 

        FIGURA 4 - TERMOGRAMA DA FILMAGEM BASAL INICIAL DO EXPERIMENTO N.º 1 

 

 

As informações matemáticas referentes ao termograma anteriormente 

representado podem ser observadas na planilha de arquivo eletrônico de extensão 

tipo .CSV, representada a seguir: 
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Name Type Max. Min. Average StdDev. Span Sum Emissivity Distance (m)Refl. Temp. (?C)Cold spot (x,y)Hot spot (x,y)Location (x,y)Size (w,h) Points Surface (pixels)

exp 1 b.seq

Image MeasurementImage36,76812 17,05892 23,44716 2,727285 19,7092 7202966 0,95 1 20 0 0  307200

 MeasurementFormula7,510973 7,510973 7,510973

El1 MeasurementEllipse36,76812 22,16716 30,05699 1,956211 14,60095 75052,3 0,95 1 20 48,96 90,96 {41;57} {67;48}  2497

El2 MeasurementEllipse32,17989 23,95563 29,88806 0,984003 8,224268 301182 0,95 1 20 213,71 198,93 {109;61} {159;81}  10077

El3 MeasurementEllipse36,76812 22,51647 31,59116 1,953854 14,25165 74144,46 0,95 1 20 421,98 431,99 {420;79} {49;62}  2347

El4 MeasurementEllipse33,29866 27,27862 31,21623 1,041701 6,020046 381181,3 0,95 1 20 411,221 475,225 {411;143} {89;176}  12211
 

GRÁFICO 1 - PLANILHA DE DADOS DO MOMENTO BASAL INICIAL DO 
                     EXPERIMENTO N.º 1 
 
 
 

  

                FIGURA 5 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM BASAL FINAL DO EXPERIMENTO N.º 1 
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Name Type Max. Min. Average StdDev. Span Sum Emissivity Distance (m)Refl. Temp. (?C)Cold spot (x,y)Hot spot (x,y)Location (x,y)Size (w,h) Points Surface (pixels)

exp 1 e.seq

Image MeasurementImage39,17865 16,66489 23,75497 3,316244 22,51377 7297527 0,95 1 20 0 0  307200

 MeasurementFormula2,065014 2,065014 2,065014

El1 MeasurementEllipse36,37798 23,0408 31,65923 1,733643 13,33718 81459,19 0,95 1 20 520,382 505,377 {474;365} {51;65}  2573

El2 MeasurementEllipse34,43507 26,36266 30,89571 1,099773 8,072418 342973,3 0,95 1 20 454,34 349,374 {281;300} {175;81}  11101

El3 MeasurementEllipse39,17865 25,26075 32,46 1,820541 13,91791 84396 0,95 1 20 486,439 443,45 {419;421} {70;48}  2600

El4 MeasurementEllipse33,62603 28,14965 31,3082 0,811165 5,476377 408258,9 0,95 1 20 320,401 299,426 {225;388} {194;86}  13040 
GRÁFICO 2 - PLANILHA DE DADOS DO MOMENTO BASAL FINAL DO EXPERIMENTO 

N.º 1 
 

 

4.1.2 Filmagem experimental 

 

No momento experimental, após realizadas as injeções eleitas para cada 

grupo, foi buscado o termograma específico inicial.  

 

  

FIGURA 6 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL INICIAL DO        
EXPERIMENTO N.º 1 
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Name Type Max. Min. Average StdDev. Span Sum Emissivity Distance (m)Refl. Temp. (?C)Cold spot (x,y)Hot spot (x,y)Location (x,y)Size (w,h) Points Surface (pixels)

exp 1 e.seq

Image MeasurementImage36,59971 17,31091 23,60503 2,932354 19,2888 7251466 0,95 1 20 0 0  307200

 MeasurementFormula2,065014 2,065014 2,065014

El1 MeasurementEllipse35,94281 24,85106 31,26444 1,388794 11,09175 106580,5 0,95 1 20 264,5 297,15 {251;0} {57;77}  3409

El2 MeasurementEllipse34,1398 27,4366 32,18275 0,7375 6,703203 189459,9 0,95 1 20 278,132 215,149 {180;80} {105;72}  5887

El3 MeasurementEllipse36,59971 25,38439 31,67093 1,506558 11,21532 94316,04 0,95 1 20 213,201 220,221 {213;174} {52;74}  2978

El4 MeasurementEllipse32,69083 27,41555 30,85459 0,832101 5,275278 238135,7 0,95 1 20 168,269 188,322 {154;256} {78;127}  7718
 

                 GRÁFICO 3 - PLANILHA DE DADOS NO MOMENTO EXPERIMENTAL INICIAL  
                                       DO EXPERIMENTO N.º 1 

 

 

O termograma no momento do início dos sinais de intoxicação aguda por 

AL e os dados térmicos observados na planilha numérica. 

 

 

FIGURA 7 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO  
                    DO INÍCIO DOS SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO POR AL (+) DO 
                    EXPERIMENTO N.º 1 
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Name Type Max. Min. Average StdDev. Span Sum Emissivity Distance (m)Refl. Temp. (?C)Cold spot (x,y)Hot spot (x,y)Location (x,y)Size (w,h) Points Surface (pixels)

exp 1 e.seq

Image MeasurementImage38,64127 17,06479 23,50237 2,86641 21,57649 7219927 0,95 1 20 0 0  307200

 MeasurementFormula2,065014 2,065014 2,065014

El1 MeasurementEllipse37,17601 26,28284 31,94322 1,675662 10,89318 80880,24 0,95 1 20 167,414 176,417 {164;384} {68;48}  2532

El2 MeasurementEllipse32,87555 26,47961 30,55031 0,804913 6,395937 357377,6 0,95 1 20 83,382 107,296 {74;266} {102;147}  11698

El3 MeasurementEllipse38,64127 24,08639 31,63432 1,989109 14,55489 83799,31 0,95 1 20 239,195 192,208 {184;181} {61;56}  2649

El4 MeasurementEllipse33,22412 27,91428 30,89653 0,781668 5,309845 294382,2 0,95 1 20 170,141 105,144 {56;131} {140;87}  9528 
            GRÁFICO 4 - PLANILHA DE DADOS NO MOMENTO EXPERIMENTAL NO INÍCIO  
                                     DOS SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO POR AL (+) DO EXPERIMENTO N.º1 

 

O termograma no momento da intensificação das convulsões e os dados 

térmicos observados. 

 

 

FIGURA 8 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO  
                      DE INTENSIFICAÇÃO DAS CONVULSÕES POR AL (++)  DO 
                      EXPERIMENTO N.º 1 
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Name Type Max. Min. Average StdDev. Span Sum Emissivity Distance (m)Refl. Temp. (?C)Cold spot (x,y)Hot spot (x,y)Location (x,y)Size (w,h) Points Surface (pixels)

exp 1 e.seq

Image MeasurementImage39,33841 16,90621 23,74747 3,1369 22,4322 7295223 0,95 1 20 0 0  307200

 MeasurementFormula2,065014 2,065014 2,065014

El1 MeasurementEllipse36,82099 25,18541 31,98818 1,640202 11,63559 73156,98 0,95 1 20 514,379 501,382 {476;367} {45;66}  2287

El2 MeasurementEllipse32,62585 26,21893 30,56877 0,634686 6,406914 343317,8 0,95 1 20 319,36 351,357 {308;284} {145;99}  11231

El3 MeasurementEllipse39,33841 26,091 32,39385 2,105989 13,24741 77421,3 0,95 1 20 330,458 324,44 {310;416} {70;44}  2390

El4 MeasurementEllipse33,35826 28,20188 31,12444 0,872484 5,156382 311275,5 0,95 1 20 237,377 201,408 {142;376} {173;74}  10001 
            GRÁFICO 5 - PLANILHA DE DADOS NO MOMENTO EXPERIMENTAL NO MOMENTO DE 
                                  INTENSIFICAÇÃO DAS CONVULSÕES POR AL (++) DO EXPERIMENTO N.º1 

 

 

O termograma no momento de intensificação máxima dos sinais e 

sintomas da intoxicação aguda por AL no momento experimental final e os dados 

térmicos observados na planilha numérica. 

 

 

FIGURA 9 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO DE 
                      INTENSIFICAÇÃO MÁXIMA DA INTOXICAÇÃO POR AL (+++) DO 
                      EXPERIMENTO N.º 1 
 

 



59 

 

Name Type Max. Min. Average StdDev. Span Sum Emissivity Distance (m)Refl. Temp. (?C)Cold spot (x,y)Hot spot (x,y)Location (x,y)Size (w,h) Points Surface (pixels)

exp 1 e.seq

Image MeasurementImage39,17865 16,66489 23,75497 3,316244 22,51377 7297527 0,95 1 20 0 0  307200

 MeasurementFormula2,065014 2,065014 2,065014

El1 MeasurementEllipse36,37798 23,0408 31,65923 1,733643 13,33718 81459,19 0,95 1 20 520,382 505,377 {474;365} {51;65}  2573

El2 MeasurementEllipse34,43507 26,36266 30,89571 1,099773 8,072418 342973,3 0,95 1 20 454,34 349,374 {281;300} {175;81}  11101

El3 MeasurementEllipse39,17865 25,26075 32,46 1,820541 13,91791 84396 0,95 1 20 486,439 443,45 {419;421} {70;48}  2600

El4 MeasurementEllipse33,62603 28,14965 31,3082 0,811165 5,476377 408258,9 0,95 1 20 320,401 299,426 {225;388} {194;86}  13040 
         GRÁFICO 6 - PLANILHA DE DADOS NO MOMENTO EXPERIMENTAL NO MOMENTO 

DE INTENSIFICAÇÃO MÁXIMA DA INTOXICAÇÃO POR AL (+++) DO 
EXPERIMENTO N.º 1 

 

 

TERMOGRAMAS DAS DISAUTONOMIAS TÉRMICAS (DT): 

 

Observaram-se sinais de disautonomias térmicas nos animais intoxicados 

por AL. 

 

FIGURA 10 - TERMOGRAMA NO MOMENTO EXPERIMENTAL - OBSERVARAM-SE 
DISAUTONOMIAS TÉRMICAS NA CABEÇA, DORSO E CAUDA 
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No animal intoxicado, observou-se que as temperaturas máximas da 

cabeça (compartimento central) e do dorso (compartimento periférico) ficaram 

próximas, e as alterações microcirculatórias e térmicas evidenciaram sinais de 

congestão sanguínea e aumento de temperatura na cauda do animal. Essas 

alterações foram descritas como DT (Disautonomias Térmicas) observadas por IR e 

posteriormente confirmadas por necropsia.  

 

 

 

FIGURA 11 - TERMOGRAMA NO MOMENTO EXPERIMENTAL - OBSERVARAM-SE DISAUTO- 
                      NOMIAS TÉRMICAS DA CAUDA 

 
 

No animal do grupo R, observaram-se sinais de DT preditivamente aos 

sinais clínicos de complicações. Observou-se que no momento experimental inicial, 

imediatamente após receberem as injeções experimentais, foi possível observar 

sinais de alterações térmicas morfológicas no dorso do animal, conforme visibilizado 

no termograma a seguir: 
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FIGURA 12 -  TERMOGRAMA NO MOMENTO EXPERIMENTAL   –   DT OBSERVADA  PREDI- 
                       TIVAMENTE NO MOMENTO EXPERIMENTAL INICIAL, ANTES DO INÍCIO DOS 
                        SINAIS DE INTOXICAÇÃO POR AL 
 

                         
Durante a observação dos sinais de agravamento máximo dos sinais e 

sintomas de intoxicação, os modos fisiopatológicos observados por IR 

demonstraram sinais de DT nos compartimentos centrais e periféricos. 

 

 
 
FIGURA 13 - TERMOGRAMA NO MOMENTO EXPERIMENTAL - DISAUTONOMIAS TÉRMICAS  
                      NA CABEÇA, DORSO E CAUDA 
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Observaram-se sinais de DT, manifestados por alterações térmicas 

morfológicas na pata do animal do grupo R. 

 

 
 
FIGURA 14 - TERMOGRAMA NO MOMENTO EXPERIMENTAL - DISAUTONOMIAS TÉRMICAS  
                      NA PATA DO ANIMAL INTOXICADO 
 
 
4.2 RESULTADOS DA ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

Neste estudo foi constatada homogeneidade demográfica entre os grupos.  

Não houve diferença estatística entre os grupos em relação às variáveis idade e 

sexo. Os animais apresentavam média de idade de 70 dias e todos eram ratos 

machos. 

Em relação ao peso não houve diferença estatisticamente significativa 

(P=0,930902). Os animais apresentaram peso médio de 359,5 g. O peso médio dos 

animais do grupo SF foi de 359 ± 23,8 g e do grupo R foi de 360 ± 28,8 g. 
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4.2.1 Resultados da análise intragrupos 

 

4.2.1.1 Resultados da análise estatística intragrupo: para o grupo SF  

 

Foi realizada a análise intragrupo das diferenças de temperaturas máximas 

e médias entre a cabeça e o dorso dos animais e da taxa de transferência de calor 

de cada grupo no momento experimental em relação ao momento basal, atuando 

cada animal como seu próprio controle.  

 

A) NÃO HÁ DIFERENÇA DE ΔT MÁXIMA ENTRE A CABEÇA E DORSO, 

NO GRUPO SF, NO MOMENTO EXPERIMENTAL INICIAL EM RELAÇAO AO 

MOMENTO BASAL. 

 

 

GRÁFICO 7 – CÁLCULO DE ΔT MÁXIMA (GRUPO SF): BASAL X EXPERIMENTAL. 
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B) NÃO HÁ DIFERENÇA DE ΔT MÉDIA ENTRE CABEÇA E DORSO, NO 

GRUPO SF, NO MOMENTO EXPERIMENTAL INICIAL EM RELAÇAO 

AO MOMENTO BASAL. 

 

GRÁFICO 8 – CÁLCULO DE ΔT MÉDIA (GRUPO SF): BASAL X EXPERIMENTAL 

 

4.2.1.2 Resultados da análise estatística intragrupo: para o grupo R  

 

A) NÃO HÁ DIFERENÇA DE ΔT MÁXIMA ENTRE CABEÇA E DORSO, 

NO GRUPO R, NO MOMENTO EXPERIMENTAL INICIAL EM 

RELAÇAO AO MOMENTO BASAL. 

 

 

GRÁFICO 9 – CÁLCULO DE ΔT MÁXIMA (GRUPO R): BASAL X EXPERIMENTAL 
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B) HÁ DIFERENÇA DE ΔT MÉDIA ENTRE CABEÇA E DORSO, NO 

GRUPO R, NO MOMENTO EXPERIMENTAL INICIAL EM 

RELAÇAO AO MOMENTO BASAL. 

 

 

GRÁFICO 10 – CÁLCULO DE ΔT MÉDIA (GRUPO R): BASAL X EXPERIMENTAL 
 

Houve significância estatística das diferenças de temperaturas médias da cabeça e 

dorso, nos animais do grupo R, (P=0,004266)*. 

 

4.2.2 Resultados da análise intergrupos 

 

4.2.2.1 Resultados da análise estatística intergrupos no momento basal 

 

A determinação da taxa de transferência de calor dos ratos em atividade 

basal em ambiente controlado demonstrou que não significância estatística entre as 

diferenças de temperaturas máximas e médias da cabeça e dorso do animal de 

experimentação, objeto de estudo desta pesquisa.  

Não ocorreram diferenças estatísticas significativas em relação ao peso 

dos animais entre os grupos, a determinação da taxa de transferência de calor pode 

ser calculada pela diferença de temperaturas final e inicial entre os compartimentos 

de interesse de estudo.  

Não houve significância estatística entre as diferenças de temperaturas no 

momento basal entre todos os animais eleitos para receberem a injeção 

experimental de soro fisiológico ou ropivacaína. 
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A) NÃO HÁ DIFERENÇA DE ΔT MÁXIMA ENTRE A CABEÇA E 

DORSO NO MOMENTO BASAL.  

 

               P=0,984040  

GRÁFICO 11 – CÁLCULO DE ΔT MÁXIMA (GRUPO SF X GRUPO R): BASAL.  
 
 

Não houve diferença entre a diferença de temperatura média da cabeça e 

dorso, entre os grupos no momento basal. A diferença média foi de 3,6524°C no 

grupo SF e de 3,6647°C no grupo R (P= 0,984040). 

 

 

B) NÃO HÁ DIFERENÇA DE ΔT MÉDIA ENTRE A CABEÇA E DORSO 

NO MOMENTO BASAL. 

 

GRÁFICO 12 – CÁLCULO DE ΔT MÉDIA (GRUPO SF X GRUPO R): BASAL 



67 

 

4.2.2.2 Resultados da análise estatística intergrupos no momento experimental: 

 

A) HÁ DIFERENÇA DE ΔT MÁXIMA ENTRE OS GRUPOS SF E R, NO 

MOMENTO EXPERIMENTAL INICIAL EM RELAÇAO AO MOMENTO BASAL.   

 

 

GRÁFICO 13 – CÁLCULO DE ΔT MÁXIMA (GRUPO SF X GRUPO R): EXPERIMENTAL 
 
 

 

Os resultados da análise intergrupos mostraram que houve significância 

estatística entre as diferenças de temperaturas máximas da cabeça e do dorso, nos 

animais do grupo R em relação aos animais do grupo SF, no momento experimental. 

(P=0,040232)*.   
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B) HÁ DIFERENÇA DE ΔT MÉDIA ENTRE OS GRUPOS SF E R, NO 
MOMENTO EXPERIMENTAL INICAIL EM RELAÇÃO AO BASAL. 
 

 
GRÁFICO 14 – CÁLCULO DE ΔT MÉDIA (GRUPO SF X GRUPO R): EXPERIMENTAL  
 
 

Os resultados da análise intergrupos mostraram que houve significância 

estatística entre as diferenças de temperaturas médias da cabeça e do dorso nos 

animais do grupo R em relação ao grupo SF no momento experimental. 

(P=0,021741)*. 

 
 
4.4 RESULTADOS DA NECROPSIA 

 

A necropsia foi realizada por incisão mento-púbica, retirada do plastrão 

condro-esternal para o acesso aos órgãos tóraco-abdominais. Realizou-se estudo 

macroscópico das vísceras. Não foram observados sinais de lesões viscerais pela 

punção e constatou-se que todas as injeções foram intraperitoneais. 

Nos animais intoxicados, observaram-se sinais de congestão sanguínea 

generalizados, principalmente no fígado. Nos animais do grupo SF submetidos a 

necropsia não forma observados sinais de congestão visceral.  
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FIGURA 15 - NECROPSIA DE UM ANIMAL DO GRUPO R 

 

Na necropsia dos animais intoxicados observaram-se sinais de congestão 

sanguínea na região caudal, conforme ilustrado na foto, corroborando com a 

visualização de Disautônomias Térmicas no termovisor durante as filmagens 

experimentais. 

 

 

FIGURA 16 - NECROPSIA DA CAUDA DE UM ANIMAL DO GRUPO R 
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5 DISCUSSÃO 
 

5.1 ATUALIDADE DO TEMA 

 

Atualmente uma grande mudança na medicina foi a introdução da cirurgia 

ambulatorial. Essa prática tornou-se possível, graças à evolução tecnólogica dos 

procedimentos cirúrgicos, do desenvolvimento de novos aparelhos para 

monitorização do paciente e da elaboração de novos medicamentos pela indústria 

farmacêutica. Todos esses avanços aumentaram consideravelmente a segurança 

em cirurgia.  

A dor PO é um importante fator limitador da realização de cirurgias 

videolaparoscópicas em regime ambulatorial. Estudos foram desenvolvidos com o 

uso de AL intraperitoneal na busca por analgesia PO. A administração 

intraperitoneal por instilação direta começou a ser utilizada na prática clínica, 

constatando-se eficiência e diminuição do uso de morfina para analgesia PO 

(BODDY; MEHTA; RHODES, 2006); (THORNTON; BUGGY, 2011). A respeito dessa 

nova forma de administração, pesquisas foram realizadas para o desenvolvimento 

de novos dispositivos que permitem a administração intraperitoneal do AL na forma 

de aerossol (ALKHAMASI  et al., 2007) e a disponibilização junto ao gás de 

insulflação (GREIB, 2008), dentre outros. Ingelmo et al. (2013) publicaram um 

estudo sobre o uso via intraperitoneal por nebulização para manejo da dor PO. 

Destacaram a importância dessa técnica, porém ressaltaram a necessidade de mais 

estudos para avaliar a segurança da administração de anestésicos pela via 

intraperitoneal. Essa importante observação demonstra a atualidade do presente 

estudo dos modos fisiopatológicos da intoxicação aguda por AL intraperitoneal.  

Vários estudos foram conduzidos a respeito do uso intraperitoneal de AL, 

sobre analgesia pós-operatória, comportamento farmacocinético, elaboração de 

dispositivos para o uso sob a forma de borrifadores, uso em aerossol e uso 

associado ao aparelho de insulflação para videolaparoscopia.  

Os resultados são controversos e essa dificuldade pode ser atribuída à 

distribuição e absorção irregular pela superfície peritoneal, bem como das diferentes 

formas de administração e seu modo de ação.  
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Portanto, após a observação de vários parâmetros sobre o uso 

intraperitoneal de AL surge a necessidade de mais estudos sobre a intoxicação 

aguda por essa via de administração e de compreender os mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos nessa complicação.  

Então, torna-se imperativo científico a proposição de um modelo 

experimental constituído por um método preditivo qualitativo e quantitativo de 

reconhecimento precoce de sinais e sintomas de intoxicação, de compreensão do 

modo de neurotoxicidade e cardiotoxicidade para o aprimoramento das condutas de 

suporte avançado de vida e otimização da monitorização em cirurgia.   

Por isso, a monitorização termográfica perioperatória, apresenta-se como 

método complementar para reconhecimento e prevenção de complicações 

anestésicas em cirurgia.  

 

5.2 ELEIÇÃO DO MODELO ANIMAL  

 

Utilizou-se o rato como animal de experimento devido à fácil 

disponibilidade, ao baixo custo, fácil manejo (alimentação, confinamento, controle) e 

à sua resistência a agressões físicas, químicas e biológicas (BERTGES  et al., 

1999). 

Comparado ao homem, o rato tem um ciclo vital 20 vezes mais rápido e, 

portanto, o período de observação de 10 semanas corresponderia a 

aproximadamente quatro anos na espécie humana. 

 Na presente revisão de literatura constata-se que a maioria dos autores 

elegeu o rato para seus trabalhos pelos mesmos motivos (HEAVNER et al., 1995; 

DONNY et al., 2000; OHMURA; KAWADA; OHTA, 2001; COLMAN, 2010; 

TAKENAMI et al., 2012).  

Diferentemente, há pesquisas com porcos (MORRINSON et al., 2000; 

BADGWELL; HEAVERNER; KYTTA, 1990). Foram realizados estudos com 

cachorros (KASTEN; MARTIN, 1985; GROBAN et al., 2001). Outros autores 

elegeram coelhos para seus experimentos sobre toxicidade dos AL (MAZOIT et al., 

2000). 
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5.3 AVALIAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

A mensuração das variações de temperatura permite o estudo da irrigação 

sanguínea de um território vascular. Por esse motivo, o entendimento do estado 

vasomotor é fundamental para a compreensão fisiológica e fisiopatologia das 

interações medicamentosas e intoxicação aguda por AL. Tal entendimento contribui 

para evolução das condutas clínicas nos casos de ocorrência de acidentes com 

essas drogas e obtenção de informações complementares como parâmetros 

adicionais para tomadas de decisões nos momentos críticos de suporte avançado de 

vida. 

Quando se propõe estudar o comportamento térmico de um animal, 

devem-se levar em conta critérios técnicos básicos de utilização dos equipamentos 

de alta precisão, adotar a nomenclatura correta e atual, desenvolver um preparo e 

manejo adequado dos animais de experimentação, efetuar controle adequado das 

variáveis térmicas e controle dos fenômenos atmosféricos dentro do laboratório de 

pesquisa. Todos estes critérios foram observados e aplicados rigorosamente. 

Os resultados obtidos num modelo termodinâmico sofrem influência direta 

do pesquisador, pois resultados falsos positivos ou negativos estão relacionados 

com a correta utilização dos equipamentos e primordialmente com o conhecimento 

da fisiologia e fisiopatologia do fenômeno a ser estudado; por esse motivo o autor 

realizou previamente estudos sobre anestésicos locais e complicações em anestesia 

(SATO e CARSTENS et al.,  2005). 

  Em relação à proposta do estudo de calcular as taxas de transferência de 

calor dos animais pelo modelo experimental e termodinâmico utilizado, destaca-se 

que English et al., em 1991, observaram que a transferência de energia térmica do 

organismo não está relacionada com as diferenças entre as espécies, mas que é 

determinada pelas leis físicas de radiação, convecção, evaporação e condução. Por 

isso, as alterações microcirculatórias e térmicas subsequentes à intoxicação por AL 

intraperitoneal no rato podem ser correlacionadas com os fenômenos que 

ocorreriam no organismo humano em situação similar. 

O preparo adequado dos animais para o experimento observou critérios 

para jejum, balanço hídrico, influências do ciclo circadiano e stress. 
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Os animais foram submetidos a um período de jejum por 12 horas antes do 

experimento, pois Becker (1980), Zahorska-Markiewicz (1980) demonstraram que 

parte da energia adquirida dos alimentos é liberada em forma de calor. Após uma 

refeição, a temperatura corporal superficial pode aumentar 1 a 2ºC, sendo seu 

máximo atingido 30 minutos após o término da refeição.  

Em relação ao balanço hídrico, os animais foram mantidos hidratados, 

oferecendo-se água à vontade, para evitar que o conteúdo de água do organismo 

diminuído causasse redução de sua condutividade térmica de acordo com 

demonstração feita por Ekblom (1970).  

Os experimentos foram realizados sempre no fim da tarde e início da noite, 

porque Otto et al. (1980) relataram que durante as 24 horas do dia os animais 

apresentam alterações fisiológicas decorrentes do ciclo circadiano, sendo observado 

que nesses períodos descritos a temperatura central e superficial dos animais 

apresenta maior estabilidade. 

Para evitar alterações decorrentes de situações de estresse dos animais, 

eles foram pegos cuidadosamente pelo dorso com calma e para evitar estresse 

antes da injeção intraperitoneal. A liberação de hormônios, como a adrenalina, nos 

casos de estresse pode causar vasoconstrição e diminuir a temperatura cutânea, 

conforme estudo de Kirsch (1985). O estresse dos animais pode gerar uma 

heterogenicidade na temperatura inicial nos ratos do mesmo grupo se não forem 

tomadas estas precauções.  

Segundo Guyton (1992), a temperatura do organismo depende de seu 

fluxo sanguíneo; quando o corpo produz calor excessivo durante exercícios intensos, 

a temperatura retal pode aumentar temporariamente para 1,3 a 3o C a mais que a 

temperatura central normal. Conforme demonstração de Astrand e Rodahl (1970), 

durante a atividade física a produção de calor pode aumentar em 10 a 20 vezes, 

aumentando a temperatura muscular mais do que a temperatura central. Evitou-se, 

assim, que os animais aumentassem sua atividade física e metabólica antes do 

experimento. 

Todos os animais de experimentação foram submetidos a uma filmagem 

basal de controle, para evitar as diferenças de temperaturas ambientais. O estudo foi 

realizado de maneira pareada sendo que cada animal atuou como seu próprio 

controle no mesmo dia e sob as mesmas condições. 
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5.4 AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES MICROCIRCULATÓRIAS, TÉRMICAS E 

INTOXICAÇÃO POR AL 

 

A relação entre as causas e efeitos da gravidade dos casos de intoxicação 

aguda por AL intraperitoneal foi demonstrada neste estudo experimental, pois dos 11 

(onze) animais do grupo R, nove foram a óbito rapidamente após receberem a 

injeção da droga e os outros dois (2) que apresentaram breve sobrevida evoluíram 

com sinais de insuficiência respiratória grave sendo submetidos à eutanásia.  

A visibilização da IR proporcionou o reconhecimento da imagem do estado 

fisiológico e também das alterações fisiopatológicas causadas pela intoxicação. 

Como consequência desta complicação registraram-se alterações características na 

imagem térmica, constituídas por anomalias em relação à  imagem basal do animal. 

Tais alterações térmicas ou sinais de disautonomias puderam ser observados antes 

que os sinais clínicos ocorressem.  

Para confirmar matematicamente essas alterações visuais morfológicas ao 

termovisor, procedeu-se à análise de cálculos. Conforme descrito no modelo 

termodinâmico, a taxa de transferência de calor é determinada pelo produto da 

massa do animal, multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela diferença de 

temperatura final e inicial, divididos pelo intervalo de tempo do experimento. Para 

fins de análise, tem-se como constante o calor específico do animal, bem como o 

intervalo de tempo do experimento conforme eleição dos tempos basal e 

experimental e também pela escolha de testes pareados, ou seja, cada animal 

pareado com seu controle. Não houve diferenças estatísticas significativas em 

relação ao peso dos animais entre os grupos, então, a taxa de transferência de calor 

pode ser determinada pela diferença de temperaturas final e inicial entre os 

compartimentos de interesse de estudo. Para fins de demonstração objetiva, foi 

realizado um estudo das diferenças de temperaturas máximas e médias da cabeça e 

do corpo. 

Foi realizada análise intragrupo, ou seja, a comparação de cada grupo 

entre seu momento experimental em relação ao momento basal, atuando cada caso 

como seu próprio referencial de controle. Os resultados obtidos da análise dos 

termogramas demonstraram que imediatamente após a injeção do AL (grupo R), no 

início do tempo experimental foi possível determinar que ocorreu significância 

estatística da diferença de temperatura média entre a cabeça e o corpo do animal. 



75 

 

Imediatamente após a injeção da droga, foi possível calcular diferenças matemáticas 

entre o estado fisiológico e o alterado, demonstrando de maneira objetiva e preditiva 

aos sinais clínicos de intoxicação aguda pela droga. Essas diferenças puderam ser 

observadas por IR de maneira qualitativa, morfológica, pela percepção de alterações 

térmicas manifestadas por áreas hiperradiogênicas e confirmadas de maneira 

quantitativa pela extratificação de resultados matemáticos estatísticos. 

Os resultados das análises da filmagem basal demonstraram que não 

houve diferenças de temperatura média e máxima em nenhum dos casos, todos os 

animais submetidos a filmagem basal apresentaram distribuição térmica fisiológica e 

não apresentaram a observação por IR nenhuma área de alteração térmica que 

justificasse exclusão do experimento.  

Para minimizar as influências do trauma cirúrgico e das respostas 

endócrino-metabólicas associadas, optou-se por submeter os animais do grupo 

controle a injeção de soro fisiológico. A análise dos resultados do grupo de animais 

que receberam a injeção de soro fisiológico não evidenciou diferenças entre as 

diferenças de temperaturas médias e máximas da cabeça menos a do corpo.  Esses 

resultados causaram contradição, uma vez que havia a expectativa teórica por parte 

do autor de diminuição das temperaturas por diferença de temperatura do soro com 

a do animal ou pelo aumento do volume circulatório corporal.  

A análise dos termogramas da filmagem termográfica basal apresenta uma 

imagem que traduz uma expressão matemática dos pontos de temperatura 

objetivamente demonstrados na escala colorimétrica que torna possível a 

“percepção” como imagem visual, que é a essência da filmagem digital térmica 

infravermelha. 

A análise da imagem infravermelha basal representa a fisiologia da 

microcirculação, dos fenômenos vasomotores associados, além da produção 

muscular, órgãos, tecidos que são controlados autonomicamente pelo SNC. A 

observação do termograma basal demonstrou a imagem do sistema nervoso 

autônomo intacto, inalterado, realizando o controle homeotérmico pela manutenção 

do tônus constritor vasomotor. Esta importante função exercida pelo SNA possibilita 

a manutenção da distribuição térmica entre os compartimentos do organismo.  

No termograma basal observou-se também um padrão fisiológico de 

distribuição térmica no sentido crânio caudal, de mais quente para mais frio da 

cabeça para cauda. Foi possível, na análise termográfica, a comparação pelo 
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método de isotermas (linhas de mesma temperatura), que também confirmaram a 

morfologia de distribuição térmica em ordem decrescente da cabeça para o corpo 

então foi seguida esta teoria de distribuição térmica no sentido crânio caudal.  

O presente estudo seguiu a teoria proposta por Sessler (2010), para o 

fenômeno de redistribuição do calor corporal, conforme descrito na revisão de 

literatura, e corrobora com esta teoria pelo fato de que também descreveu a 

existência de gradiente térmico em ordem decrescente, de mais quente para mais 

frio indo do centro para a periferia do animal. Este fenômeno pode ser observado e 

utilizado na prática clínica por meio da observação infravermelha basal do paciente 

em repouso antes do procedimento e posteriormente compará-la com a 

monitorização subsequente durante o procedimento cirúrgico e a permanência na 

unidade de recuperação imediata. Este método não apresenta limitações práticas e 

teóricas, pois a IR é um método não invasivo, prático, de baixo custo em relação aos 

resultados de monitorização complementar que resultarão no aumento da segurança 

em cirurgia e inovações tecnológicas nas ações de controle de dor e recuperação 

pós-operatória. 

 Os sistemas termográficos atuais apresentam fácil manejo e vários 

recursos de autopreenchimento, modos auxiliares automáticos que possibilitam 

diminuir as margens de erro com diversas variáveis como, distância, emissividade, 

umidade, temperatura. 

A visibilização termográfica no momento experimental mostrou alterações 

morfológicas comuns a todos os animais que foram intoxicados (grupo R), 

caracterizadas por áreas de hiperradiação (calor) nas patas e caudas, no 

compartimento periférico do animal. O termograma no momento experimental 

mostrou a imagem do SNA alterado com diferenças morfológicas evidentes em 

relação ao termograma basal do mesmo animal. A observação clínica corroborou 

com estes achados, pois evidenciou patas e caudas arroxeadas com sinais de 

congestão por vasodilatação. Procedeu-se, então, à necropsia que confirmou a 

congestão sanguínea e o estado de vasodilatação, conforme observado na (figura 

n.º 16).  

O autor conceituou estas alterações térmicas, observadas por IR na 

intoxicação aguda, como disautonomias térmicas (DT).  

As DT são alterações térmicas observadas termograficamente na 

intoxicação aguda por AL, caracterizadas por áreas de hiperradiação, causadas por 
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distúrbios na microcirculação manifestados por efeito vasomotor (vasodilatação), 

decorrentes de distúrbios do sistema nervoso autônomo, provocados por 

neurotoxicidade e que apresentam como consequências alterações da taxa de 

transferência de calor entre os compartimentos corporais. A intoxicação aguda por 

anestésicos locais manifesta-se primeiramente por neurotoxicidade, então é 

esperado que o uso da monitorização termográfica, associado ao uso de tais drogas 

anestésicas, possa contribuir para o reconhecimento preditivo de sinais de 

disautonomia térmica (DT) e prevenir as complicações decorrentes de intoxicação e 

suas consequências deletérias. Tais “aberrações térmicas” podem ser explicadas 

pela ação direta neurotóxica e efeitos da recirculação cerebral do AL após a 

absorção sistêmica da droga, que pela via intraperitoneal ocorre pelo sistema porto-

cava.  

Possíveis interações medicamentosas ou casos de intoxicação do SNC por 

AL podem provocar alterações térmicas decorrentes de distúrbios no estado 

vasomotor na microcirculação, e prejuízo do controle autonômico da temperatura, 

provocando uma disautonomia térmica (DT).  

Posteriormente procedeu-se à análise intergrupos, ou seja, a comparação 

de cada caso do grupo no seu momento basal em relação ao outro grupo no mesmo 

momento basal.  

Em seguida a mesma comparação entre os grupos distintos foi realizada 

no momento experimental, isto é, comparando as alterações microcirculatórias e 

térmicas dos animais que foram intoxicados em relação aos que receberam a 

injeção do mesmo volume correspondente de soro fisiológico para atenuar as 

diferenças de análise em relação ao estresse cirúrgico ocasionado aos animais de 

experimentação.  

Portanto, verifica-se que os resultados matemáticos obtidos da análise das 

imagens IR comprovaram a existência das alterações morfológicas observadas no 

termovisor, demonstrando de maneira preditiva a ocorrência de disautonomias 

térmicas decorrentes da intoxicação anestésica. 

Na filmagem infravermelha da anestesia inalatória aprofundada do animal, 

observou-se a imagem da névoa de gás brilhante próximo à saída do dispositivo 

vaporizador utilizado. Esse fenômeno pode ser explicado porque o espectro 

infravermelho possui capacidade de captar moléculas triatômicas assimétricas como: 

CO2, SO2, N2O, vapor de água etc. O isoflurano e o halotano também possuem 
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propriedades de absorção no espectro infravermelho (ALLANDER et al., 1981). 

Em relação ao estudo de intoxicação aguda também justifica-se a escolha 

do tema uma vez que estas drogas são utilizadas em larga escala na prática clínica 

e podem causar complicações neurotóxicas e cardiotóxicas com consequências 

potencialmente fatais, caso não previstas e tratadas de maneira adequada.   

O presente estudo foi adaptado a partir do modelo teórico proposto por De 

Jong e Bonin (1980), que estabeleceram as doses letais de AL para camundongos e 

utilizaram critérios de gravidade e observação dos sinais clínicos para avaliação 

dessa complicação. O autor seguiu esse modelo como base, acrescentando 

adaptações nos animais e na droga escolhida, sendo eleita a ropivacaína, que ainda 

não havia sido introduzida na prática clínica na época daquele estudo. Aqueles 

autores elegeram a lidocaína e a bupivacaína para sua pesquisa enquanto a 

presente pesquisa escolheu a ropivacaína por se tratar de uma droga atual e 

potencialmente menos tóxica quando comparada aos outros anestésicos estudados 

(KNUDSEN et al., 1997; SCOTT et al., 1989). 

Desde que Albright em (1979) publicou dados sobre graves complicações 

com o uso da etidocaína e da bupivacaína, a indústria farmacêutica apresentou 

grande evolução na busca de um anestésico local mais seguro e por meio de 

pesquisas sobre estereoisomeria aplicada a esse segmento comercial conseguiu 

desenvolver um composto praticamente puro levógiro, a ropivacaína (TUCKER e 

MATHER, 1998). Trabalhos foram realizados, interessados na atualidade do tema, e 

demonstraram que paradas cardio-circulatórias induzidas por ropivacaína 

apresentaram resultados de reversão com reanimação de vida satisfatória com 

ausência de sequelas. 

De Jong e Bonin (1980) pesquisavam a dose média convulsivante e a dose 

letal média para bupivacaína, lidocaína e clorprocaína em camundongos. 

Descreveram que os casos de óbito dos animais sempre foram precedidos por 

convulsões, exceto quando foram utilizadas doses maciças de AL, que causaram 

parada cardíaca súbita. 

Determinaram limites muito estreitos entre as doses convulsivas e tóxicas 

letais e recomendaram que se tenha grande preocupação nos casos de convulsão, 

principalmente as não tratadas, pois constituem-se em grande ameaça para a vida. 

Contudo, pela determinação do pequeno limiar diferencial entre as doses citadas, 

pode-se considerar que, quando administrada pela via intraperitoneal, a bupivacaína 
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foi duas vezes mais tóxica que a lidocaína e quatro vezes mais tóxica que 

clorprocaína, naquele estudo. No presente trabalho, o autor observou a mesma 

condição, uma vez que todos os casos de óbito foram precedidos por convulsões. 

Aqueles autores observaram que as convulsões cursavam com evolução com 

quadros graves de insuficiência respiratória. Marcus et al. (2003), a respeito da 

toxicidade sistêmica dos AL, ressaltaram  a importância do suporte imediato de 

oxigênio nos casos de convulsões. Orientaram, que condutas rápidas devem ser 

aplicadas, e afirmaram que as primeiras ações nesses casos devem ser a correção 

da hipoxemia, da acidose e da hipercalemia, como consequências associadas. 

O presente estudo corrobora com essas conclusões, pois também 

observou que os animais apresentaram quadro de grave insuficiência respiratória 

após as convulsões, com rápida evolução para óbito. A respeito dessa rápida 

evolução do quadro agudo, da breve faixa entre a relação de doses convulsivas e 

letais, o presente estudo afirma a importância da proposição de um método de 

reconhecimento preditivo para os casos de intoxicação. A monitorização do 

processo por IR pode ser indicada nestes casos e possibilitar resultados satisfatórios 

no reconhecimento precoce dos casos de intoxicação do SNC que causam as 

convulsões, bem como resultar em medidas rápidas de suporte avançado de vida e 

evitar danos maiores. 

Quando se compara a toxicidade entre fármacos de uma mesma classe, 

deve ser considerado que a medida usual utilizada é a dose letal capaz de matar 

50% dos casos estudados (DL50). Conforme especificado pelo laboratório fabricante 

da ropivacaína, a DL50 para ratos é de 980 mg/Kg pela via oral. Não foram 

encontradas evidências de estudos sobre a DL50 da ropivacaína administrada por 

via intraperitoneal. De Jong e Bonin (1980) postularam como dose média 

convulsivante (CD50) e (DL50) respectivamente para a lidocaína (CD50) 111 mg/Kg 

e (DL50) 133,1 mg/Kg; para a bupivacaína (CD50) 57,7 mg/Kg e (DL50) 58,7 mg/Kg; 

e para a clorprocaína (CD50) 243,4 mg/Kg e (DL50) 266,5 mg/Kg. Esses autores 

definiram essas doses para camundongos e também utilizaram a via intraperitoneal. 

A diferença entre as margens das doses convulsivantes e letais foi de 2% para a 

bupivacaína, 10 % para a clorprocaína e de 20% para a lidocaína. Para a formulação 

da presente pesquisa não foi encontrada uma DL50 referencial para a ropivacaína 

pela via intraperitoneal para ratos e elegeu-se uma dose aguda de intoxicação de 

300 mg/Kg. Feldman et al. (1989) utilizaram dose média convulsivante (CD 50) e 
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dose supraconvulsivante (2 X CD50), para estudo de intoxicação sistêmica, cardíaca 

e modo de morte. De Jong e Bonin (1980) aplicaram cinco doses adaptadas para 

cada grupo e utilizaram ferramentas estatísticas para determinar a dose letal na 

metade dos casos. No trabalho ora apresentado, sugere-se como novos horizontes, 

a determinação de uma DL50 pela via intraperitoneal para ratos. Esta proposição 

pode servir de parâmetros para a determinação de doses limites de segurança para 

o uso intraperitoneal de AL em humanos, uma vez que as pesquisas que sugeriram 

as doses de segurança aplicadas na prática clínica atual foram obtidas de maneira 

análoga.  

A respeito da aplicação prática para o controle de dor e recuperação pós-

operatória, a ropivacaína apresenta-se como uma excelente escolha e justifica-se 

sua eleição para o presente modelo.  Markham e Faulds (1996) concluíram que a 

ropivacaína apresenta características de menor bloqueio motor e toxicidade. Essa 

característica corrobora com os objetivos de rápida reversão de bloqueio motor 

desejados para o regime de cirurgia ambulatorial. Esse maior diferencial entre 

bloqueio motor e sensitivo somado à menor toxicidade corrobora com a indicação 

preferencialmente da ropivacaína na prática clínica. Stienstra, em 2003, descreveu 

que a ropivacaína, por apresentar maior bloqueio diferencial, com melhor separação 

entre bloqueio motor e sensitivo no bloqueio epidural, apresenta-se como excelente 

indicação para anestesia em obstetrícia. 

A potência de um AL está diretamente ligada a sua característica físico-

química de lipossolubilidade, contudo, a maior potência, aumenta o risco de 

toxicidade. Mc Donald et al. (1999) descreveram após realização de estudo 

comparativo de potência de AL no bloqueio espinhal que a ropivacaína é 40% 

menos potente que a bupivacaína. Estudos publicados por Polley et al. (1999) 

convergem para os resultados de que a ropivacaína apresenta-se com 20 a 40% 

menos potente que a bupivacaína.  

Relatos de casos de acidentes de intoxicação por AL impulsionaram a 

busca por uma droga anestésica mais segura, então, estudos apontaram para 

características de menor toxicidade para ropivacaína em relação à bupivacaína 

(ROSENBERG; HEINONEN; 1983; ARLOCK, 1988; BADER et al., 1989; RUTTEN et 

al., 1989; FELDMAN et al., 1989; REIZ et al., 1989; KERKKAMP; GIELE; EDSTRÖM 

1990;  PITKANEN et al.,1992 ; MORRISON et al.,1994; ZARIC et al., 1996; DONNY 

et al., 2000; CARSTENS, 2006).  
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Contudo também foram relatados casos de acidentes com a ropivacaína 

(KORMAN; RILEY, 1987; ABOULEISH; ELIAS; NELSON et al., 1998; RUETSCH; 

FATTINGER; BORGEAT, 1999; PETITJEANS et al., 2002). Donny et al. (2000) 

realizaram uma comparação entre a bupivacaína e ropivacaína em doses 

equipotentes, e constataram menor neurotoxicidade e cardiotoxicidade para a 

ropivacaína. Ressaltaram que na prática clínica casos de intoxicação costumam 

ocorrer frequentemente devido à injeção intravascular acidental durante realização 

de anestesia locorregional. Referem que essa complicação merece especial 

interesse devido ao aumento do número de procedimentos envolvendo a anestesia 

locorregional, não só pelo aumento do número de cirurgias, mas também pelo uso 

dessa técnica para manejo ambulatorial da dor crônica. Essa observação encontrou 

convergência com as diretrizes da presente pesquisa no que tange ao alerta sobre 

as possíveis e frequentes complicações decorrentes do uso de AL e a precaução 

devida para tal. Também é importante destacar a discussão realizada por esses 

autores sobre os modos de depressão miocárdica pela intoxicação. Relataram que o 

efeito cardiodepressor pode ser atribuído a complexos modos de ação, como 

decréscimo da liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, distúrbios de 

membrana que podem afetar o funcionamento da bomba de sódio e cálcio, 

distúrbios nos modos energéticos do metabolismo celular, inibição do metabolismo 

basal, diminuição da estimulação de liberação de epinefrina e diminuição do ciclo da 

produção de adenosina monofosfatada (ADP). Observa-se que em relação às 

complicações neurológicas, descreveram resultados interessantes em um dos 

grupos de animais intoxicados pela ropivacaína, no qual todos os ratos 

apresentaram convulsões antes das complicações cardíacas, enquanto no grupo da 

bupivacaína dois animais tiveram parada cardíaca sem nenhum sinal ou sintoma de 

intoxicação neurológica. Essa observação também corrobora com a indicação do 

autor na escolha da ropivacaína.  Valenzuela et al. (1995) realizaram estudo 

comparativo entre a cardiotoxicidade da ropivacaína e bupivacaína na mitocôndria 

do coração de ratos e as consequências da intoxicação na respiração mitocôndrial e 

no metabolismo energético mitocôndrial.  Concluíram que a depressão na síntese de 

ATP mitocondrial foi menor com a ropivacaína em relação à bupivacaína. A 

diminuição na produção energética em nível celular é um importante modo 

cardiodepressor e apresenta-se como uma das possíveis consequências graves e 

polimórficas causadas por intoxicação por AL. Essas conclusões encontram 
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convergência com o presente estudo em relação a prevenção e orientação de alerta 

sobre às graves consequências da intoxicação. As alterações celulares provocadas 

pela droga são um importante princípio relativo que pode contribuir para a 

compreensão do espectro fisiopatológico de intoxicação e merece atenção, 

apresentando-se como perspectiva futura para novas pesquisas.  

Ohmura et al. (2001) realizaram interessante estudo  comparativo de 

toxicidade entre ropivacína, bupivacaína, levobupivacaína, em ratos. Realizaram 

infusão endovenosa contínua do AL observando a monitorização cardioscópica até 

ocorrência de parada cardíaca (assistolia), então pararam a infusão e iniciaram a as 

manobras de reanimação. Descreveram que foram necessárias maiores dose da 

ropivacaína e da levobupivacaína para provocar convulsões. Concluíram que a 

toxicidade foi maior no grupo bupivacaína, segundo mais tóxico a levobupivacaína, e 

como menos tóxico em relação aos outros dois anestésicos, a ropivacaína. Porém, o 

número de sucesso nas reanimações foi igual em todos os grupos. Groban et al. 

(2001) elaboraram estudo comparativo similar, em cachorros, entre bupivacaína, 

levobupivacaína e ropivacaína. Concluíram que foram necessárias doses bem 

maiores de ropivacaína para provocar colapso cardio-circulatório e que a 

mortalidade foi de 50%, 30% e 10 %, respectivamente. Outros princípios descritos 

com relação aos vários componentes dos modos de intoxicação cardíaca pelos 

anestésicos foram consequência do bloqueio dos canais de sódio e os distúrbios 

causados no ritmo cardíaco. Quando comparados os efeitos cardiotóxicos dos AL 

entre si, os resultados também apontaram para menor cardiotoxicidade da 

ropivacaína. Santos e De Armas (2001) descreveram que ambos os isômeros da 

bupivacaína provocam maior prolongamento na condução átrio-ventricular em 

relação à ropivacaína. Morrison  et al.  (2000) realizaram estudos semelhantes em 

suínos analisando o segmento QRS (despolarização ventricular) e ao intervalo QT; 

concluiu que a ropivacaína causou menor decréscimo nesses intervalos em relação 

aos isômeros da bupivacaína. Trabalhos comparativos entre estas três drogas, 

realizados por Mazoit et al. (2000), apresentaram convergência com os resultados 

obtidos de menor cardiotoxicidade da ropivacaína. Trabalharam com coelhos e 

concluíram que todos os anestésicos induziram a prolongamento do tempo de 

condução no segmento QRS, porém que a proporção deste distúrbio na condução 

cardíaca entre bupivacaína; levobupivacaína e ropivacaína foi na proporção de 1: 

0,4: 0,3 respectivamente. Graf et al. (2002) descreveram que essas diferenças na 
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cardiotoxicidade estão relacionadas com suas diferentes características físico-

químicas e propriedades estereosseletivas.  

No que se refere a todos os resultados descritos pelos vários 

pesquisadores sobre a toxicidade, ressalta-se que mesmo apresentando diferentes 

índices de mortalidade entre si nos casos tóxicos, a aplicação prática do método 

preditivo proposto pelo presente estudo visa à monitorização e prevenção, antes do 

desfecho final desta grave complicação, que pode evoluir com a necessidade de 

reanimação. 

Takenami et al. (2012) realizaram estudo comparativo com as mesmas três 

drogas eleitas por Ohmura. Elegeram a forma de aplicação intratecal e concluíram 

que a ropivacaína apresentou menor toxicidade, mas descreveram que todos 

causaram degeneração axonal. Esses resultados confirmam os aspectos 

estabelecidos, de que o uso destas drogas pode provocar acidentes anestésicos, 

principalmente em situações de risco como nos casos de injeção intravascular, até 

mesmo com manobra de aspiração negativa. Foi relatada por Selander, Sjovall e 

Waldenlind (1997) a ocorrência de seis casos de injeção intravascular acidental de 

ropivacaína. Os riscos de acidentes inerentes a outros procedimentos anestésicos 

também podem ser observados como, por exemplo, nos casos de bloqueio epidural 

(CHIARATO et al., 2005). Para o uso de AL, é de suma importância o conhecimento 

avançado da droga, pois esta prática requer medidas preventivas, constante 

monitorização dos fenômenos microcirculatórios e térmicos, para aumento da 

segurança e do reconhecimento precoce de sinais e sintomas da intoxicação. Por 

isso, o uso da imagem infravermelha no período perioperatório apresenta-se como 

um método que corresponde aos aspectos de prevenção e segurança destacados 

no estudo. Pode-se considerar como um aspecto de modificação para a teoria 

proposta para a intoxicação por AL, a associação de vasoconstritor. Isto porque, 

conforme descrito por Cox, Durieux e Marcus (2003), a adição de adrenalina e 

outros vasoconstritores apresenta inúmeros benefícios. Essa modificação na 

solução anestésica prolonga a duração da ação, inicialmente designada para uso 

espinhal no qual foi constatado aumento da duração da anestesia de 30 a 50 %; 

posteriormente esta prática foi usada em todos os modos de bloqueios anestésicos. 

Outros benefícios são a função de agir como um “marcador” para injeção 

intravascular, a capacidade de diminuir a absorção vascular de agentes altamente 

potentes ou grandes volumes de anestésicos menos potentes, mas principalmente a 
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capacidade de diminuir a absorção de sítios ricamente vascularizados. Esse 

princípio relativo associado proporciona uma nova perspectiva para a continuidade 

da presente pesquisa por meio da adição de vasoconstritor na solução anestésica, 

pois isso pode modificar significativamente a absorção da droga pela via 

intraperitoneal e reduzir os casos de intoxicação.  

Outros métodos foram utilizados para avaliação microcirculatória nos casos 

de intoxicação aguda por AL, como, fluxometria por meio de janela craniana, 

fluxometria por laser Doopler, cromatografia líquida de alto desempenho de 

detecção ultravioleta visível para ropivacaína e ultracentrifugação do plasma para 

mensuração de fração livre da droga. Yshiama et al. (1995) avaliaram os efeitos 

cerebrovasculares diretos da ropivacaína em cães. Utilizaram o método de janela 

craniana para avaliação do efeito vasomotor e concluíram que o método foi 

satisfatório. Dohi et al. (1990) realizaram estudo sobre os efeitos cerebrovasculares 

da cocaína  em gatos. Utilizaram o mesmo método de janela craniana e o 

descreveram como um bom método para avaliação da microcirculação. Esse método 

apresenta a desvantagem de ser invasivo, por isso possui limitações quanto a sua 

aplicação prática. Outro método utilizado satisfatoriamente para estudo dos efeitos 

dos AL no estado vasomotor foi a fluxometria por laser Doopler (MILLAY; 

CARPENTER LARRABEE, 1991; GUINARD et al., 1991; NAKAMURA et al., 1993; 

KRISTENSEN; KARLSTEN; GORTH, 1996). Porém, quando comparado com a IR 

para avaliação dos efeitos microcirculatórios decorrentes da intoxicação aguda, esse 

método apresenta dificuldade de delimitação dos compartimentos central e periférico 

para análise. Já por meio da IR e dos programas computacionais de análise, foi 

possível a delimitação precisa de qualquer área de interesse, e a obtenção das 

respectivas informações térmicas do campo eleito por planilhas matemáticas 

(arquivos tipo .CSV). A fluxometria por laser Doopler, também pode sofrer influência 

nos resultados por alterações no hematócrito. Bleckner et al. (2010) realizaram 

estudo sobre tratamento de dor PO por infusão contínua de AL por bloqueios de 

nervos periféricos e avaliaram as concentrações séricas e a toxicidade da droga. 

Utilizaram a cromatografia líquida de alto desempenho de detecção ultravioleta 

visível para ropivacaína. Betton et al. (2010) realizaram estudo do comportamento 

farmacocinético da ropivacaína após a administração intraperitoneal e uilizaram a 

cromatografia líquida de alto desempenho e ultracentrifugação do plasma. 

Entretanto, ressalta-se que todos os métodos de análise laboratorial também são 
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invasivos e no presente estudo seriam de difícil aplicação e apresentariam 

desvantagens quando comparados com a IR, pois haveria necessidade de punção, 

manipulação dos animais, stress e respostas endócrino-metabólicas associadas ao 

trauma. A IR apresenta vantagens para estudo e análise dos efeitos 

microcirculatórios e térmicos em relação aos outros métodos descritos, pois é um 

método não invasivo, indolor e preciso. Além disso, possibilita facilidade para 

delimitação de áreas de interesse de estudo e análise dos efeitos microcirculatórios 

e térmicos, em relação aos outros métodos utilizados. 

O autor observou a profunda discussão sobre a intoxicação por AL, suas 

causas e consequências potencialmente letais. Apresentou a “utilização da IR como 

método preditivo” para aumento de segurança e evolução das condutas clínicas e 

refere que encontrou convergência com a proposta de Cox, Durieux e Marcus (2003) 

de que o melhor tratamento para a intoxicação é a “prevenção”. 

A monitorização em cirurgia apresentou grande evolução; nas últimas duas 

décadas, foram desenvolvidos novos equipamentos que aumentaram a segurança 

em anestesia. Foram desenvolvidos equipamentos de: monitorização do Índice Bi-

Espectral (BIS); capnografia, que medem os níveis de dióxido de carbono no ciclo 

respiratório; analisadores de gases eletrônicos, que possibilitam conhecimento da 

concentração precisa de cada gás no fluxo de gases ofertado para o paciente; a 

monitorização da transmissão neuromuscular. Enfim, vários parâmetros acessórios 

importantes, que possibilitaram evolução das condutas, melhor diagnóstico 

diferencial e aumento da segurança em cirurgia. A monitorização do Índice Bi-

Espectral (BIS) é um sistema de monitorização neuro-fisiológica que analisa 

electroencefalogramas constantemente para determinar o nível de consciência de 

pacientes submetidos a uma anestesia geral. A proposição do presente estudo 

encontrou convergência com o modelo matemático proposto pelo sistema 

computadorizado, que converte os sinais eletroencefalográficos em um número de 0 

a 100 no monitor de BIS. Isto porque, assim como vários estudos utilizando IR 

buscaram a formulação de escores termográficos para normalização das leituras de 

temperaturas, o estudo do valor preditivo também oferece a possibilidade do 

desenvolvimento de um escore ou cálculo adimensionalizado para determinar 

parâmetros de monitorização termográfica.  

Por este modelo demonstrou-se o valor preditivo termográfico sistêmico 

como monitorização complementar para o médico na observação termográfica 



86 

 

morfológica do organismo. Isto porque, como observado no termograma do animal 

no estado fisiológico (basal), há um gradiente térmico no sentido crânio caudal em 

ordem decrescente de temperatura que é mantido pelo controle do SNA sobre o 

estado vasomotor de vasoconstrição na microcirculação periférica. A intoxicação por 

promove ação direta na microcirculação (efeito vasomotor), assim como todos os 

agentes anestésicos que causam aumento da taxa de transferência de calor 

intercompartimental e provocam como consequências diminuição da temperatura do 

compartimento central e alteração da temperatura do compartimento periférico. 

Portanto, a imagem infravermelha pode ser utilizada como eficaz instrumento na 

monitorização cirúrgica, para observação do gradiente térmico intercompartimental, 

do efeito vasomotor na microcirculação e dos fenômenos fisiológicos e 

fisiopatológicos associados, sobretudo nos casos de intoxicação aguda.  

A aplicação da IR na monitorização perioperatória apresenta-se como 

eficaz método complementar preditivo nos casos de intoxicação por AL e possibilita 

aumento da segurança, incluindo maior vigilância no período cirúrgico e também na 

unidade de recuperação pós-anestésica.  

 

5.5 NOVOS HORIZONTES 

 

Devido a sua capacidade de análise não invasiva, os sistemas 

termográficos apresentam-se como importantes instrumentos para uma ampla gama 

de áreas de aplicação na pesquisa e desenvolvimento industriais devido a sua 

confiabilidade e precisão. A IR é utilizada em diversas áreas como a microeletrônica, 

as indústrias automotrizes e aeroespaciais, na moldagem por injeção de plástico, no 

projeto de eletrodomésticos, testes de desgaste mecânico, pesquisas de plantas e 

biologia, avaliação de variados materiais. 

Na área médica o uso da imagem infravermelha como método de 

monitorização e exame complementar é ainda incipiente. O uso dessa tecnologia 

apresenta questionamento sobre interferências nas mensurações de temperaturas, 

em virtude da influência exercida por condições ambientais e a produção de calor 

pelo organismo do indivíduo e interferências causadas pelo operador do 

equipamento.  Ao longo do tempo várias teorias foram estabelecidas na tentativa de 

neutralizar essas interferências nos resultados. Ring et al. (1974) e Collins (1976) 

formularam um índice termográfico para quantificar a IR, e este método foi utilizado 
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subsequentemente em vários estudos. Outras teorias relativas foram propostas para 

quantificação da IR. Salisbury  et al. (1983) realizou método para mensuração de 

índice de transferência de calor por meio da correlação de áreas da pele normais e 

anormais. Outros autores desenvolveram métodos de normalização para quantificar 

a IR por meio de comparação pela diferença entre pontos de temperaturas de 

tecidos normais e anormais, sendo comparadas essas informações térmicas de 

cada ponto com as áreas circunvizinhas (WARASHINA et al., 2002; YAHARA et al., 

2003). O método de determinação da taxa de transferência de calor utilizado na 

presente pesquisa encontrou convergência com o método utilizado por esses 

autores, pois também realizou análise de diferença de temperaturas. 

Vargas et al. (2009) desenvolveram importante método para normalização da 

IR mediante a determinação da temperatura adimensionalizada. Acompanharam a 

evolução de tratamento de um paciente de 50 anos de idade, durante 587 dias, 

portador de hanseníase há longa data e hepatite C. Avaliaram o tratamento 

medicamentoso concomitante das patologias. Os resultados obtidos pela IR 

normalizada demonstraram sucesso no tratamento da hanseníase desde o dia 87, 

enquanto a repigmentação da pele só ocorreu no dia 182, posteriormente 

confirmado por biópsia no dia 390. O estudo do tratamento da hanseníase por meio 

de IR conseguiu determinar sinais de cura da lesão de pele 95 dias antes da 

possibilidade de visualização clínica dessa evolução. Foram igualmente observados 

no presente estudo sinais termográficos da intoxicação em tempo pregresso às 

manifestações clínicas dessa complicação. Portanto, ambos os estudos 

apresentaram convergências em relação ao valor preditivo termográfico. A 

identificação preditiva dos sinais de intoxicação por AL possibilita o início precoce 

das condutas de tratamento, como a administração de oxigênio, a manutenção da 

permeabilidade de vias aéreas, o suporte ventilatório e a utilização de 

benzodiazepínicos. A monitorização por IR pode ainda auxiliar no diagnóstico dos 

temidos e inesperados casos de hipertermia maligna. 

Vários trabalhos foram realizados sobre pesquisa de reconhecimento de 

imagens (MEYER, 1979; GIARDINA; DOUGHERTY, 1988; GONZALEZ; WOODS, 

1992; HEIJMANS, 1994; RUSS, 1995; CASTLEMAN, 1996). Outros estudos foram 

desenvolvidos para elaboração de um índice termográfico para aumento da precisão 

diagnóstica (COLLINS et al., 1974; RING et al., 1974; SALISBURY,1983; INOUE et 

al., 1990; YOUNG et al., 1995; WARASHINA et al. 2002; YAHARA et al.,  2003).  
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De acordo com Brioschi (2011), dentre os métodos mais atuais de 

processamentos de imagem estão o reconhecimento automatizado de alvos 

(automated target recognition – ATR), os algoritmos de limiar (threshold algorithms), 

as redes neurais artificiais (artificial neural networks – ANN), dentre outros. Sugeriu 

que a avaliação termográfica de assimetrias térmicas pode ser realizada usando-se 

segmentação de imagens (algoritmos de limiar), extração de características (ANN) e 

técnicas de reconhecimento de padrão (ATR).  

O método de ATR foi desenvolvido para uso militar no lançamento de 

foguetes, localização de alvos. Mas também apresenta aplicações pacíficas que 

incluem um sistema de segurança que utiliza sinais de radar para identificar pessoas 

ou objetos que caíram sobre trilhos do metrô (MROUÉ et al., 2012).  O 

inconveniente desse método para normalização da IR, como na pesquisa de 

intoxicação por AL, seria a exigência de um banco de dados de registros confiáveis. 

Um banco de registros de termogramas de casos de intoxicação aguda, pois as 

imagens são processadas com base nos arquivos do banco de dados de imagens 

comparadas com a nova imagem pesquisada. Tal aspecto pode inviabilizar esse uso 

como método exclusivo de identificação de padrões termográficos alterados. Em 

contrapartida as redes neurais artificiais utilizam um somatório de dados para 

produzir o reconhecimento de padrões.  

Ressalta-se que todos esses recursos associados a IR podem contribuir de 

maneira significativa para atenuar influência técnica exercida pela experiência do 

operador do equipamento de IR, aumentando a precisão diagnóstica.  

Portanto, a aplicação da IR na monitorização de intoxicação aguda por AL, 

demonstrou seu valor preditivo. Na prática clínica, a monitorização complementar 

por IR realizada frequentemente possibilitará ao médico a “familiaridade de 

reconhecimento da imagem termográfica normal” e possibilitará a diferenciação com 

imagens morfologicamente alteradas e posteriormente serão confirmadas pelos 

resultados dos cálculos matemáticos das leituras de temperaturas aferidas.  

Por isso, apresenta-se como novos horizontes para a continuidade desta 

pesquisa a elaboração de um índice termográfico para os casos de intoxicação 

aguda. Essa nova perspectiva será de grande valia para o desenvolvimento de 

monitorização por IR no período perioperatório, possibilitando inclusive a elaboração 

de “alarmes térmicos”, programados a partir da análise de diferenças de 

temperaturas pelo recurso de isotermas (linhas de mesma temperatura). 
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O desenvolvimento de um índice termográfico preditivo para intoxicação 

aguda por AL apresenta-se como um novo horizonte para a continuidade deste 

estudo experimental e irá diminuir a influência do manuseio do equipamento por 

parte do operador, facilitando a aplicação prática da IR em cirurgia. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A temperatura máxima, temperatura média e a taxa de transferência de calor foram 

diferentes do ponto de vista estatístico entre os grupos SF e R no momento 

experimental, corroborando, assim, o valor preditivo termográfico sistêmico haja vista 

que: 

a) Em ambiente controlado, pela IR foi possível determinar a taxa de 

transferência de calor em ratos, durante atividade basal. 

b) Em ambiente controlado, pela IR foi possível determinar a taxa de 

transferência de calor em ratos, submetidos à injeção intraperitoneal de 

soro fisiológico. 

c) Em ambiente controlado pela IR foi possível determinar a taxa de 

transferência de calor em ratos, submetidos à injeção intraperitoneal de 

ropivacaína. 

d) Em ambiente controlado pela IR foi possível determinar a diferença de 

temperatura máxima entre os dois grupos nos momentos, basal e 

experimental. Houve significância estatística entre a diferença de 

temperatura máxima da cabeça e dorso do animal no grupo R, em 

relação ao grupo SF, no momento experimental.  

e) Em ambiente controlado pela IR foi possível determinar a diferença da 

temperatura média entre os dois grupos nos momentos, basal e 

experimental. Houve significância estatística entre a diferença de 

temperatura média no grupo R, no momento experimental em relação 

ao momento basal. Houve significância estatística da diferença de 

temperatura média da cabeça e dorso do animal no grupo R, em 

relação ao grupo SF, no momento experimental. 

f) A temperatura máxima, temperatura média e a taxa de transferência de 

calor foram diferentes do ponto de vista estatístico entre os grupos SF e 

R no momento experimental, corroborando, assim, o valor preditivo 

termográfico sistêmico. 
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APÊNDICE I 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE CLÍNICA E 

TERMOGRÁFICA NO MOMENTO EXPERIMENTAL ENTRE OS GRUPOS R E SF 

 

Foram analisados os experimentos e posteriormente comparados de 

maneira pareada com a filmagem IR. Dessa forma, foi possível observar o 

comportamento microcirculatório e térmico do organismo no período perioperatório 

do estudo experimental na ocorrência da intoxicação aguda e suas consequências. 

Para fins metodológicos didáticos, para a análise termográfica morfológica 

e observação dos dados térmicos objetos de estudo da pesquisa (temperatura 

máxima e média), foi utilizada como parâmetro de controle a comparação entre o 

animal intoxicado e o animal que recebeu soro fisiológico, no momento experimental. 

A injeção de soro fisiológico e sua respectiva análise buscou minimizar as diferenças 

provocadas pelas respostas endócrino-metabólicas decorrentes do trauma cirúrgico, 

bem como possibilitar a comparação visual da IR no animal do grupo SF com o SNA 

intacto e o animal intoxicado apresentando sinais fisiopatológicos e alterações do 

SNA (sinais de disautonomias). Em todos os experimentos ocorreram disautonomias 

térmicas, observando-se um efeito centrífugo entre os gradientes térmicos dos 

compartimentos, central e periférico. Posteriormente a descrição dos experimentos, 

serão apresentados no anexo II, alguns termogramas ilustrativos desses fenômenos.   

 

Experimento 1 

 

Análise clínica: o animal intoxicado apresentou início dos sinais de 

intoxicação (+) a 1 min e 10s. Intensificação das convulsões (++) aos 2 min e 50 s. 

Agravamento máximo seguido de óbito aos 4 minutos após a injeção de AL. 

Na análise termográfica, observa-se que desde o início do experimento 

antes de 1 min e 10 s, o animal intoxicado já apresentava áreas hiperradiogênicas, 

ou seja, pontos de maior temperatura na cabeça e olhos (temperatura máxima 

35,9ºC ±1,4) e também no dorso (temperatura máxima 34,4ºC ±2,4). Observaram-se 
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também sinais de que a cauda apresentava maior temperatura, demonstrando 

alterações intercompartimentais incipientes.  

 

Experimento 2 

 

A análise clínica: o animal intoxicado apresentou início dos sinais de 

intoxicação (+) a 1 min e 5s. Intensificação das convulsões (++) aos 2 min e 40 s. 

Agravamento máximo seguido de óbito aos 4 min e 7s. 

Na análise termográfica, notou-se que desde o início do experimento antes 

de 1 min e 5 s, o animal intoxicado já apresentava áreas hiperradiogênicas, 

alterações térmicas morfológicas de maior temperatura no dorso em relação ao 

animal que recebeu soro fisiológico. Observou-se inicialmente, na análise da 

temperatura da cabeça, temperatura máxima de 35,5ºC e temperatura média de 

28,5ºC no grupo R e no grupo SF temperatura máxima de 35,7ºC e temperatura 

média de 27,6ºC. Houve diferença de aproximadamente um grau Celsius com 

aumento da temperatura média no intoxicado. Acrescido a isso, também 

preditivamente ao início dos sintomas, foi possível observar pontos hiperaquecidos 

(hot spots) no dorso do animal que recebeu a droga. Verificaram-se temperatura 

máxima de 32,2ºC e temperatura média de 29,9ºC no grupo R e no grupo SF 

temperatura máxima de 30,8ºC e temperatura média de 28,9ºC. No animal 

intoxicado, imediatamente após receber a injeção, foi possível observar uma 

diferença de 1ºC a mais na temperatura média em relação ao animal que recebeu 

SF. 

No início dos sintomas de intoxicação (+) a 1 min e 5 s, o animal do grupo 

R apresentava aumento da temperatura máxima do dorso e com a intensificação das 

convulsões (++) aos 2 min e 40 s, apresentava áreas de hiperradiação na cabeça e 

evoluiu com pontos de alterações térmicas morfológicas na face, observadas 

durante o agravamento máximo dos sinais, seguido de óbito aos 4 min e 7 s. 

 

Experimento 3 

 

Análise clínica: o animal intoxicado apresentou início dos sinais de 

intoxicação (+) a 1 min e 40 s. Intensificação das convulsões (++) aos 3 min. 

Agravamento máximo dos sinais seguido de óbito aos 4 minutos.  
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Na análise termográfica, observou-se que desde o início do experimento 

antes de 1 min e 40 s, o animal intoxicado já apresentava áreas de alterações 

térmicas morfológicas características observadas na intoxicação e descritas como 

sinais de “disautonomias térmicas” (DT).  Durante a intensificação das convulsões 

estes sinais de DT tornaram-se bem evidentes e durante sua visualização pela IR 

constatou-se, também, que houve uma diminuição entre os gradientes de 

temperatura máxima da cabeça em relação ao corpo quando comparado ao 

gradiente intercompartimental fisiológico normotérmico do animal que recebeu SF. 

Um minuto após as convulsões, o animal evoluiu com quadro de insuficiência 

respiratória, que persistiu até eutanásia do animal com uso de anestesia inalatória 

aprofundada por isoflurano. 

 
Experimento 4 

 

Análise clínica: o animal intoxicado apresentou início dos sinais de 

intoxicação (+) a 1 min e 2 s. Intensificação das convulsões (++) aos 2 min e 20s. 

Agravamento máximo dos sinais seguido de óbito aos 2 min e 53 s. 

Na análise termográfica, observou-se, desde o início do experimento antes 

da observação dos sinais de intoxicação, que o animal intoxicado apresentava 

menor temperatura da cabeça e maior temperatura do dorso em relação ao controle, 

observando-se áreas hiperradiogênicas na porção direita do dorso. No início dos 

sinais (+) observou-se contínuo aumento da temperatura média do compartimento 

periférico apresentando 0,6ºC mais quente em relação ao controle. Durante a 

intensificação das convulsões (++) pode-se observar em relação ao compartimento 

central (cabeça) que houve diminuição da temperatura máxima de 37,7ºC para 

36,6ºC, porém houve aumento de 1,2ºC na temperatura média, aumentando de 

29,9ºC para 31,1ºC. Concomitante a este aumento abrupto de fluxo e temperatura 

no compartimento, foram observados sinais de disautonomias térmicas na face 

durante as convulsões. Observou-se, também, que houve uma diminuição entre os 

gradientes de temperatura máxima da cabeça em relação ao corpo quando 

comparado ao gradiente intercompartimental do animal que recebeu SF. No animal 

do grupo R o gradiente diminuiu para 4ºC, enquanto no controle permaneceu em 

torno de 5,3ºC. Evoluiu para óbito aos 2 min e 53 s. 
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 Experimento 5 

 

Análise clínica: o animal intoxicado apresentou início dos sinais de 

intoxicação (+) a 1 min e 24 s. Intensificação das convulsões (++) aos 3 min e 15 s. 

Agravamento máximo dos sinais seguido de óbito aos 4 min e 26 s. 

Na análise termográfica, visibilizou-se no início do experimento que o 

animal do grupo R apresentava áreas hiperradiogênicas no dorso, e 2 s após o início 

dos sintomas de intoxicação estas alterações térmicas se manifestaram na cabeça 

do animal tornando-se bem evidentes a 1 min e 26 s. A 1 min e 51 s foram 

evidenciados sinais de disautonomias térmicas na cauda, com aumento da 

temperatura do compartimento periférico, 1 min e 9 s antes das convulsões. Os 

sinais termográficos da congestão da cauda intensificaram-se até sinais de plena 

disautonomia térmica aos 3 min e 59 s, cursando na observação clínica com o início 

dos sinais de insuficiência respiratória pré-morte visibilizados no animal intoxicado, 

que foi a óbito aos 4 min e 26 s. Posteriormente à morte, realizou-se necropsia, com 

ênfase na observação macroscópica da cauda, conforme figura n.º 17.  

 

Experimento 6 
 

A análise clínica: o animal intoxicado apresentou início dos sinais de 

intoxicação (+) a 1 min e 56 s. Intensificação das convulsões (++) aos 3 min e 24 s. 

Agravamento máximo dos sinais seguido de óbito aos 4 min e 9 s, após a injeção. 

Na análise termográfica observou-se que desde o início do experimento, 

antes de 1 min e 56 s, o animal intoxicado já apresentava áreas hiperradiogênicas, 

alterações térmicas morfológicas. Tais alterações evidenciaram pontos de maior 

temperatura no dorso bilateralmente, sobretudo na região dorsal esquerda. 

Observou-se inicialmente, na análise da temperatura da cabeça, temperatura 

máxima de 36,1ºC e temperatura média da cabeça de 30ºC no grupo R. No grupo 

SF temperaturas da cabeça (compartimento central): máxima de 37,4ºC e 

temperatura média de 28,7ºC. O animal do grupo R apresentou preditivamente aos 

sinais de neurotoxicadade diminuição da temperatura máxima da cabeça e aumento 

da temperatura média da cabeça na ordem de 1,5ºC mais quente, em relação ao 

animal do grupo SF. No termograma inicial observou-se com relação ao dorso do 
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animal (compartimento periférico): no grupo R, temperatura máxima de 35,5ºC e 

temperatura média de 31,4ºC. Já no grupo SF, temperatura máxima de 31,1ºC e 

temperatura média de 28,7ºC. No momento inicial houve diferença nos resultados de 

temperatura média, maiores nos dois compartimentos no animal do grupo R, que 

apresentou temperatura média da cabeça 1,5ºC mais quente que o grupo SF e em 

relação ao dorso temperatura média mais elevada em 1,7ºC. 

Na evolução da complicação, observou-se temperatura máxima da cabeça 

e dorso no animal intoxicado 36,2ºC e 32,7ºC, diferença de 3,5ºC, imediatamente no 

momento de intensificação das convulsões. Durante o agravamento máximo dos 

sintomas, observou-se diminuição do gradiente térmico intercompartimental no 

grupo R. Pois a diferença entre a temperatura máxima da cabeça 36,5ºC e a 

temperatura máxima do dorso 33,8ºC, foi de 2,7ºC. Já no grupo SF a diferença entre 

a temperatura máxima da cabeça 37ºC, menos a temperatura máxima do dorso 

32ºC, foi mantida em 5ºC. A temperatura média foi maior nos dois compartimentos, 

cabeça e dorso, no grupo R.  

 

Experimento 7     

 

Análise clínica: o animal intoxicado apresentou início dos sinais de 

intoxicação (+) a 6 min e 2s. Intensificação das convulsões (++) aos 6 min e 35s. 

Agravamento máximo dos sinais seguido de óbito aos 9 minutos.  

Na análise termográfica, observou-se neste experimento, que aos 2min e 

15s o animal intoxicado apresenta aumento da temperatura da cabeça e cauda. Aos 

3 min e 6 s foram observadas áreas hiperradiogênicas na cauda. Aos 3 min e 57 s a 

evolução da análise termográfica revelou intensificação de alterações térmicas no 

sentido crânio-caudal. Aos 5 min e 5 s, ou seja, 57 s antes do início dos sinais 

clínicos o animal que recebeu SF apresentou gradiente fisiológico preservado entre 

o compartimento central e periférico, resultando em uma diferença entre a 

temperatura máxima da cabeça 38,3ºC menos a temperatura máxima do dorso 

32,9ºC, resultando num gradiente térmico na ordem de 5,4ºC. No animal intoxicado 

observou-se o inverso, ocorreu estreitamento do gradiente térmico 

intercompartimental, ficando muito próximas as temperaturas máximas da cabeça 

32,1ºC e do dorso 31,9ºC. Observou-se gradiente térmico estreito de apenas 0,2ºC. 

A continuidade da análise termográfica demonstrou que estas alterações térmicas 
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morfológicas evoluíram da mesma forma, no sentido crânio caudal, evidenciando 

intensa área hiperradiogênica na cauda do animal. Aos 5 min e 56 s, 6 segundos 

anteriores ao início das convulsões, pode-se observar a intensificação dos sinais de 

disautonomias térmicas. No animal do grupo SF o gradiente foi na faixa de 3,5ºC. No 

animal intoxicado por ropivacaína o gradiente foi de 1,6ºC, com temperatura máxima 

da cabeça 33,8ºC e temperatura máxima do dorso 32,2ºC. Esta sequência preditiva 

de imagens térmicas pode ser observada dos 6 min aos 6 min e 35 s quando as 

convulsões intensificaram o gradiente descrito foi de apenas 0,4ºC no animal do 

grupo R, enquanto manteve-se na faixa de 4,6ºC no grupo SF. Este fenômeno 

microcirculatório e térmico evoluiu da mesma forma fisiopatológica  até o colapso 

cárdio-circulatório final e óbito aos 9 minutos do experimento. 

 
 

Experimento 8 

 

Análise clínica: o animal intoxicado apresentou início dos sinais de 

intoxicação (+) a 2 min e 35s. Intensificação das convulsões (++) aos 3 min e 1 s. 

Agravamento máximo dos sinais seguido de óbito aos 5 minutos. 

Na análise termográfica, no momento inicial experimental logo após 

receber a injeção experimental o animal do grupo SF apresentava um gradiente 

térmico de 6ºC. No animal intoxicado, o gradiente foi de 4,5ºC. Aos 53 s a análise 

termográfica mostra que começa a haver uma diminuição da temperatura máxima da 

cabeça estreitando ainda mais a faixa de diferença térmica entre cabeça e dorso. No 

grupo SF a diferença entre as temperaturas máximas permanece constante, com 

diferença de 5ºC. A evolução fisiopatológica observada seguiu o mesmo padrão de 

estreitamento da faixa do gradiente térmico intercompartimental e aos 2 min e 27 s, 

ou seja, 8s antes do início das convulsões a faixa do gradiente era de 1,8ºC 

(temperatura máxima da cabeça 33,8ºC e temperatura máxima do dorso 32ºC), 

enquanto no animal controle que recebeu SF permanecia em 5ºC (temperatura 

máxima da cabeça 37,7ºC e temperatura máxima do dorso 32,8ºC). Aos 2 min e 

24s, detectou-se aumento acentuado da temperatura máxima da cabeça e foram 

observadas disautonomias térmicas caracterizadas por áreas de hiperradiação em 

patas e caudas. Aos 4 min e 6 s, observou-se imagem de disautonomia térmica na 

pata do animal ao termovisor, evoluindo para óbito aos 5 minutos. 
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Experimento 9 

 

Análise clínica: o animal intoxicado apresentou início dos sinais de 

intoxicação (+) a 3 min e 28s. Intensificação das convulsões (++) aos 4 min e 25 s. 

Agravamento máximo dos sinais seguido de óbito aos 8 min e 21 segundos. 

Na análise termográfica, constatou-se que no início do experimento o 

animal do grupo R apresentava áreas hiperradiogênicas na cabeça e dorso, e 

apresenta temperatura máxima do dorso 36,5ºC maior que a do compartimento 

central, pois temperatura máxima da cabeça foi de 35,6ºC. No grupo SF foi 

temperatura máxima da cabeça foi de 35,5ºC e temperatura máxima do dorso 

31,4ºC, conservando o gradiente homeostático de 4,1ºC. A análise dos termogramas 

mostrou evolução com observação de áreas hiperradiogênicas na cabeça e dorso e 

o comportamento térmico similar aos experimentos anteriores. No animal intoxicado 

visibilizou-se diminuição interlimiar do gradiente térmico intercompartimental, com 

sinais de disautonomias térmicas no sentido crânio-caudal, e a 1 min e 33 s 

observou-se que o gradiente era de 2,3ºC (temperatura máxima da cabeça 35,4ºC e 

temperatura máxima do dorso 33,1ºC), enquanto no animal controle que recebeu SF 

permanecia em 4ºC (temperatura máxima da cabeça 35,2ºC e temperatura máxima 

do dorso 31,2ºC).  

Aos 2 min e 22 s apresentou áreas hiperradiogênicas no dorso e nos olhos, 

evidenciando aumento pronunciado da temperatura máxima da cabeça superior em 

aproximadamente 2ºC a do grupo controle. Aos 3 min e 28 s, iniciaram-se as 

convulsões e se intensificaram aos 4 min e 25 s, momento em que foram 

observadas áreas hipertérmicas ao termovisor na cabeça e dorso, sobretudo a 

esquerda. Posteriormente a análise termográfica evidenciou aberrações térmicas no 

sentido crânio-caudal e também aumento de temperatura da cauda apresentando 

sinais de vasodilatação periférica. Apresentou evolução cursando com insuficiência 

respiratória, que persistiu até interrupção aos 8 min e 21 segundos e foi realizada a 

eutanásia do animal com uso de anestesia inalatória aprofundada por isoflurano. 
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Experimento 10 

 

A análise clínica: o animal intoxicado apresentou início dos sinais de 

intoxicação (+) a 1 min e 20 s. Intensificação das convulsões (++) aos 2 min e 10 s. 

Agravamento máximo dos sinais seguido de óbito aos 4 minutos após a injeção. 

Na análise termográfica visibilizou-se que desde o início do experimento, 

antes de 1min e 20 s, o animal intoxicado já apresentava alterações térmicas 

morfológicas. Tais alterações evidenciaram o mesmo padrão anterior, com 

estreitamento progressivo do gradiente térmico intercompartimental no animal 

intoxicado observado desde o termograma inical quando os animais entraram na 

caixa experimental.  A análise dos termogramas mostrou uma sequência preditiva de 

alterações térmicas mantendo o mesmo padrão fisiopatológico, evoluindo para óbito 

aos 4 minutos. 

 

Experimento 11 

 

Análise clínica: o animal intoxicado apresentou início dos sinais de 

intoxicação (+) a 1 min e 25 s. Intensificação das convulsões (++) aos 2 min e 35s. 

Agravamento máximo dos sinais seguido de óbito aos 3 min e 35 segundos. 

Na análise termográfica, no início do experimento, evidenciou-se que o 

animal do grupo R apresentava áreas hiperradiogênicas no dorso. Posteriormente 

foram observados sinais de disautonomia térmica na pata do animal, caraterizados 

por áreas de hiperradiação, que evoluíram até o início das convulsões. Nesse 

momento os sinais de hiperradiação tornaram-se bem característicos na cabeça e 

no dorso. Constatou-se diminuição do gradiente térmico intercompartimental até a 

intensificação máxima dos sintomas. O gradiente encontrado foi de 1,9ºC no animal 

intoxicado, enquanto no animal controle que recebeu SF permaneceu em 3,2ºC.  
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APÊNDICE II 
 

Termogramas ilustrativos: 
 
 
 

 
FIGURA 17 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO INICIAL DO 
                    EXPERIMENTO N.º 2 
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FIGURA 18 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO INICIAL  
                      DO EXPERIMENTO N.º 5 
 

 
FIGURA 19 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO DE INTENSI- 
                      FICAÇÃO DAS CONVULSÕES POR AL (++) DO EXPERIMENTO N.º 5 
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FIGURA 20 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO DE INTENSI- 

    FICAÇÃO MÁXIMA DA INTOXICAÇÃO POR AL (+++) DO EXPERIMENTO N.º 6 

 

 
FIGURA 21 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO DO INÍCIO  
                    DOS SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO POR AL (+) DO EXPERIMENTO N.º 8 
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FIGURA 22 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO DE INTEN- 
                     SIFICAÇÃO DAS CONVULSÕES POR AL (++) DO EXPERIMENTO N.º 9 
 

 
FIGURA 23 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO DO INÍCIO 

     DOS SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO POR AL (+) DO EXPERIMENTO N.º 10 
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FIGURA 24 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO DE INTENSI- 
                      FICAÇÃO MÁXIMA DA INTOXICAÇÃO POR AL (+++) DO EXPERIMENTO N.º 10 

 
FIGURA 25 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL NO MOMENTO DE INTENSIFI- 
                        CAÇÃO DAS CONVULSÕES POR AL (++) DO EXPERIMENTO N.º 11 

 



115 

 

 

 
FIGURA 26 – TERMOGRAMA DA FILMAGEM EXPERIMENTAL SEQUÊNCIA PREDITIVA 1  
                       DO EXPERIMENTO N.º 9 
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ANEXO I 

 




