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RESUMO 

 

 

 

LUIZ, Rafael Messias. Avaliação farmacocinética do propofol em nanoemulsão 

em cães, 2012, 70 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal – Área: 
Anestesiologia Veterinária) – Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, 
Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV, Programa de Pós-graduação em 

Ciência Animal, Lages, 2012. 
 
 

Os recentes avanços no campo da farmacotécnica criaram novas formulações para 
fármacos consagrados na rotina clínica como o propofol. Essas formulações são 
constituídas por sistemas nanoemulsionados, caracterizados pela ausência do 

veículo lipídico. A alteração no veículo pode acarretar alterações farmacocinéticas e 
farmacodinâmicas, resultando em alterações na distribuição e excreção do propofol. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a farmacocinética de uma nova formulação de 

propofol em nanoemulsão do tipo óleo em água, que apresenta como surfactantes 
Solutol HS 15 e glicerol, comparando com a formulação tradicional em emulsão 
lipídica. Foram utilizadas seis cadelas sem raça definida, castradas (10,7 ± 1,5 kg) 

que receberam as duas formulações de propofol (EMU – emulsão lipídica ou NANO 
- nanoemulsão) sendo administrado uma dose bolus de 8 mg/kg seguida de infusão 
contínua por 60 minutos na dose de 0,4 mg/kg/min, com intervalo mínimo de 30 dias 

entre as fases do experimento. Amostras de sangue arterial para a detecção da 
concentração plasmática de propofol por cromatografia líquida com detecção por 
espectrometria de massa foram coletadas momentos antes da indução (0), 2, 5, 10, 
15, 30 e 60 minutos após a dose bolus, após o término da infusão foram realizadas 

coletas nos tempos 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos e 2, 3, 4, 6, 10 e 24 horas após o 
termino da infusão. Os resultados dos parâmetros farmacocinéticos de volume de 
distribuição, depuração, constante de eliminação, meia-vida e constantes de 

distribuição foram avaliados através de “Teste T pareado” com 5% de significância e 
o teste de bioequivalência entre as formulações foi realizado por meio da razão dos 
valores de Cmax e ASC0-24 que devem estar no intervalo de bioequivalência de 80 a 

125%. Não foram encontradas diferenças significativas nos parâmetros 
farmacocinéticos entre os grupos avaliados e as formulações não apresentaram 
bioequivalência. Os resultados obtidos demonstram que esta formulação de propofol 

em nanoemulsão não apresenta alteração farmacocinética em relação a formulação 
padrão, podendo ser empregada com segurança em cães no regime de infusão 
contínua por apresentar as mesmas características farmacocinéticas do propofol em 

emulsão lipídica.  
 

 

Palavras-chave: Propofol. Farmacocinética. Cães. Nanoemulsão. 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

LUIZ, Rafael Messias. Pharmacokinetics analises of a propofol nanoemulsion in 
dogs, 2012, 70 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal – Área: Anestesiologia 

Veterinária) – Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Centro de 
Ciências Agroveterinárias – CAV, Programa de Pós-graduação em Ciência Animal, 
Lages, 2012. 

 

 

Recent advances in pharmaceutical technology have created new formulations for 
established drugs such as propofol, these new formulations are compound by 
nanoemulsion systems and characterized by the absence of lipid vehicle. Changes in 

drug`s vehicle may alter the pharmacokinetics and pharmacodynamics, resulting in 
differences in propofol`s distribution and elimination. The goals of this study is 
evaluate the pharmacokinetics of a new oil in water propofol formulation, which 

presents as surfactants SOLUTOL HS 15 and glycerol and compare with the 
traditional lipid emulsion. Were used six neutral female mongrel dogs (10.7 ± 1.5 kg) 
who received both propofol`s formulations (EMU - lipid emulsion or NANO - 

nanoemulsion) administered as a bolus dose of 8 mg/kg followed by continuous rate 
infusion for 60 minutes at 0.4 mg/kg/min, with a minimum interval of 30 days between 
experimental phases. Arterial blood samples were obtained for propofol plasma 

concentration detection by liquid chromatography with detection by mass 
spectrometry were collected just before induction (0), 2, 5, 10, 15, 30 and 60 minutes 
after the bolus dose, after end of infusion were collected at 5 , 10, 15, 30, 60 and 90 

minutes and 2, 3, 4, 6, 10 and 24 hours after the end of infusion. The 
pharmacokinetics parameters of volume of distribution, clearance, elimination 
constant, half life and distribution constants were evaluated using "paired t-test" with 

5% significance level and bioequivalence test was made by reason of Cmax and 
AUC0-24 that should be in the range of 80 to 125% bioequivalence. There were no 
significant differences in pharmacokinetics parameters between groups and the 

formulations didn’t show bioequivalence. The results shows that this propofol 
nanoemulsion has the same pharmacokinetics characteristics of lipid emulsion and 
can be used safely in dogs by continuous infusion system. 

 
 

Key-words: Propofol. Pharmacokinetics. Dogs. Nanoemulsion. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

 

O propofol é um fármaco anestésico geral amplamente empregado na 

Medicina Humana e Veterinária, sendo introduzido na rotina clínica no final da 

década de 1980 (WHITE, 2005). Em cães, tem a característica de possuir rápido 

início de ação, curta duração, fácil titulação, rápida depuração, ausência de efeito 

cumulativo, recuperação rápida e suave (TSAI et al., 2007), características estas, 

desejáveis em um anestésico injetável (WHITE, 2005). 

Usualmente, o propofol é utilizado como agente de indução anestésica em 

uma única dose bolus, tendo doses variando de 2 a 8 mg/kg por via intravenosa 

(MASSONE e CORTOPASSI, 2009). Além da indução anestésica, o propofol pode 

ser empregado na manutenção da anestesia. Esta pode ser realizada por duas 

técnicas, o bolus intermitente e a infusão contínua, sendo a dose empregada na 

manutenção dependente dos fármacos empregados no procedimento anestésico e 

do estimulo cirúrgico (PIRES et al., 2000; GASPARINI et al., 2009). As doses 

empregadas na manutenção anestésica por infusão contínua variam de 0,1 a 0,6 

mg/kg/min (DERYCK et al., 1996; FERRO et al., 2005; TSAI et al., 2007). 

A apresentação em emulsão lipídica do propofol é amplamente difundida em 

anestesiologia veterinária, entretanto apresenta algumas características indesejáveis 

como um tempo de estocagem muito curto, manutenção sob temperatura controlada 

(entre 2 e 25ºC) e ao abrigo da luz, possuindo potencial risco de contaminação caso 

não seja manipulado asséptica e adequadamente (DERYCK et al., 1996; CHEN et 

al., 2005; MASSONE e CORTOPASSI, 2009). 

A emulsão lipídica é composta por óleo de soja, fosfolipídeos de ovo 

purificado e glicerol, conferindo à solução um aspecto leitoso com pH em torno de 7 

a 8,5. Devido ao veículo ser um meio favorável ao crescimento bacteriano, após a 

abertura do frasco, mesmo em condições assépticas, o remanescente deve ser 

descartado (CORTOPASSI et al., 2000; THOMPSON e GOODALE, 2000).  
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Como alternativa a emulsão lipídica, estão sendo desenvolvidas formulações 

em nanoemulsões. Nestas, o propofol apresenta-se como uma emulsão 

transparente e termodinamicamente estável, excluindo o óleo de soja e o 

fosfolipídeo de ovo (MOREY et al., 2006b; STRUYS et al., 2007).  

Algumas das vantagens da utilização da formulação em nanoemulsão incluem 

menor dor à aplicação, maior vida de prateleira e reduzida propensão ao 

crescimento bacteriano devido à ausência de compostos lipídicos (MOREY et al., 

2006b). Além de todas estas vantagens, algumas formulações diferenciadas de 

propofol buscam ainda, reduzir a distribuição lipídica deste fármaco (FECHNER et 

al., 2004). 

Diversos estudos utilizando novas formulações de propofol vêm sendo 

realizados (RAVENELLE et al., 2008; CLEALE et al., 2009; LEE et al., 2009; 

CORRÊA, 2010; TAMANHO, 2010;). Fechner et al. (2004), em estudo utilizando uma 

nova formulação de propofol citam que os efeitos cardiovasculares do fármaco 

podem ser influenciados pelo solvente lipídico utilizado e ainda comprovam que a 

formulação utilizada apresentou parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos 

diferentes da emulsão convencional, assim como ocorreu com as emulsões 

avaliadas por Calvo et al. (2004) e a nanoemulsão utilizada por Kim et al. (2007) e 

Morey et al. (2006a). Estes relatos comprovam a necessidade de estudos clínicos e 

farmacocinéticos quando do surgimento de novas formulações de um mesmo 

fármaco. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 PROPOFOL 
 

 O propofol (2,6-diisopropilfenol) é um fármaco anestésico intravenoso de curta 

duração (REID e NOLAN, 1996; TRAPANI et al., 2004) pertencente ao grupo 

alquilfenol, sendo introduzido na rotina clínica como agente indutor anestésico 

alternativo aos agentes barbitúricos empregados como o tiopental e metoexital 

(WHITE, 2008). 

A indução anestésica com propofol é caracterizada por rápida hipnose, curta 

duração, livre de efeitos cumulativos e rápido metabolismo, havendo mínima 

excitação e recuperação anestésica suave. Efeitos adversos como bradicardia, 

redução da pressão arterial e depressão respiratória são frequentemente 

observados (TRAPANI et al., 2004; TSAI et al., 2008). 

Os efeitos anestésicos são decorrentes da ativação e potencialização do 

neurotransmissor γ-amino-butirico-A (GABA-A) e da inibição ou redução da liberação 

de glutamato, com consequente inibição dos canais de sódio dependentes do 

glutamato (JUNGHEINRICH et al., 2002; KOTANI et al., 2008). 

 Devido ao propofol ser um sal pouco solúvel em água, suas primeiras 

formulações na década de 1970 continham óleo de cremofol, este foi empregado 

com o intuito de melhorar a lipossolubilidade da solução, porém causava reações de 

hipersensibilidade e anafilaxia, fazendo com que o propofol não ganhasse 

popularidade e fosse reformulado anos mais tarde (KAY e ROLLY, 1977; FRYER, 

2004; TRAPANI et al., 2004). 

O propofol possui como características ser um composto altamente 

lipossolúvel, com 98% de ligação as proteínas plasmáticas (FRYER, 2004). A atual 

formulação de propofol, desenvolvida na década de 1980, é uma emulsão óleo em 

água (TRAPANI et al., 1996; ALTOMARE et al., 2003), sendo encontrada nas 

apresentações a 1 e 2%. Os constituintes da emulsão lipídica são óleo de soja 

(10%), glicerol (2,25%), fosfato de ovo purificado (1,2%) e EDTA (0,005%) 

(ALTOMARE et al., 2003; KOTANI et al., 2008). 

Devido aos componentes de sua fórmula, o propofol apresenta alguns 

inconvenientes como dor à aplicação, necessidade de armazenamento sob 

refrigeração, apresenta-se como um meio rico para crescimento microbiológico, 
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possibilidade de formação de êmbolos e baixa estabilidade física (TRAPANI et al., 

1998; TRAPANI et al., 2004). As características farmacotécnicas da formulação 

lipídica proporcionam à solução um pH neutro e pKa de 11,0 fazendo com que a 

solução se encontre 99,9% em sua forma não ionizada e apresente alta 

lipossolubilidade (FRYER, 2004). 

O propofol apresenta biotransformação preferencialmente hepática, sendo 

conjugado por glicuronidação e sulfatação nas reações hepáticas de fase II (CHEN 

et al., 2000; JUNGHEINRICH et al., 2002) o que leva a formação de glicuronídeos, 

quinol (FRYER, 2004; ALLEGAERT et al., 2008) e metabolitos inativos (COURT et 

al., 1999) que são excretados pela urina (LUNDSTRÖM et al., 2010). Apenas 0,3% 

da dose administrada não é biotransformada, sofrendo excreção renal em sua forma 

ativa (JUNGHEINRICH et al., 2002). 

 Considerando as características farmacocinéticas como rápido inicio de ação, 

curta duração, rápido metabolismo extra-hepático e rápida depuração, o propofol é 

indicado para a indução e manutenção anestésica (TRAPANI et al., 2004) em 

diversas espécies (CORREIA et al., 1996; BOSCAN et al., 2010), seja em bolus ou 

por técnicas de infusão contínua, promovendo indução suave e hipnose com mínima 

excitação (ALTOMARE et al., 2003). 

 A indução anestésica com propofol para posterior manutenção com anestesia 

inalatória é empregado de forma corriqueira em medicina veterinária com doses de 

propofol variando de 2 a 8 mg/kg (MASSONE e CORTOPASSI, 2009) sendo 

observado principalmente depressão do sistema respiratório, com apneia, 

diminuição do volume minuto, hipercapnia e redução da frequência respiratória 

(MUIR e GADAWSKI, 1998). No sistema cardiovascular são relatados diminuição do 

débito cardíaco e hipotensão (FERRO et al., 2005; MUIR et al., 2008). 

 Diversas técnicas de manutenção anestésica vêm sendo desenvolvidas como 

alternativa a anestesia inalatória, seja esta realizada por bolus intermitente, infusão 

contínua (IC) ou infusão alvo-controlada (IAC) (ANDREONI e HUGHES, 2009; 

BETHS et al., 2001). O bolus intermitente é o menos recomendado, havendo grande 

flutuação da concentração plasmática e do plano anestésico com maior gasto de 

anestésico para a manutenção (SHORT e BUFALARI, 1999; TSAI et al., 2008). As 

técnicas de anestesia total intravenosa (ATI), seja por taxa fixa ou por IAC são 

consideradas tão efetivas quanto a manutenção anestésica por agentes inalatórios, 
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sendo relatado menor alteração hemodinâmica em pacientes anestesiados por ATI 

de propofol (DERYCK et al., 1996; TSAI et al., 2008). 

Dentre as técnicas de manutenção, a IAC é a técnica mais moderna e 

propicia uma anestesia segura, com fácil controle do plano anestésico (BETHS et 

al., 2001) e concentrações plasmáticas estáveis ao longo do procedimento 

anestésico (KIM et al., 2010), havendo menor gasto do agente anestésico e 

recuperação mais rápida e suave (HATSCHBACH et al., 2008). 

 

1.2 NANOEMULSÃO 
 

As nanoemulsões são soluções que possuem partículas medindo entre 1 e 

100 nanômetros (GAUR e BHATIA, 2008). Estas estão se tornando a principal 

tecnologia no desenvolvimento de medicamentos (GUTIÉRREZ et al., 2008), sendo 

uma alternativa farmacotécnica para princípios ativos lipofílicos e pouco solúveis 

como o propofol (WANG et al., 2007; DATE e NAGARSENKER, 2008) pois 

melhoram a solubilização do principio ativo em meio aquoso, tornando o composto 

mais biodisponível (FORMARIZ et al., 2005). 

A tecnologia das nanoemulsões é baseada nas membranas celulares onde o 

componente lipofílico é protegido por compostos hidrofílicos, que atuam como 

veículo do princípio ativo, favorecendo sua distribuição e excreção (FORMARIZ et 

al., 2005; WANG et al., 2007; GUTIÉRREZ et al., 2008). 

Em sua maioria, os veículos nanoemulsionados são compostos por polímeros 

biodegradáveis sendo o polietilenoglicol-660-hidroxiestearato (Solutol HS 15) 

frequentemente empregado nas formulações em nanoemulsão de propofol. Suas 

moléculas medem entre 1 e 50 nanômetros, sendo esta característica favorável a 

distribuição do fármaco em seu local de ação pois o tamanho molecular reduzido 

facilita o transporte ao sítio alvo sem que ocorram grandes perdas plasmáticas 

(BENNEWITZ e SALTZMAN, 2009). 

As apresentações farmacológicas em nanoemulsão são compostas por 

algumas fases. As formulações mais frequentes são do tipo óleo em água, as quais 

são compostas por uma fase oleosa, um surfactante, um cosurfactante e uma fase 

aquosa (DATE e NAGARSENKET, 2008), sendo que o componente lipofílico é 

disperso na forma de gotículas coloidais no veículo que constitui a fase aquosa da 

formulação (FORMARIZ et al., 2005). 
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Os fármacos em nanoemulsão apresentam características como 

transparência, estabilidade física e térmica, ausência de conservantes, tamanho 

reduzido das moléculas e baixa viscosidade da solução (MOREY et al., 2006b; DATE 

e NAGARSENKET, 2008; TAMILVANAN, 2009). Os veículos empregados nas 

nanoemulsões são estéreis, apirogênicos, biocompatíveis, não irritantes e não 

hemolíticos (DATE e NAGARSENKET, 2008; JENSEN et al., 2008), características 

estas que permitem o emprego das nanoemulsões por via parenteral no regime de 

bolus ou de infusão contínua (JENSEN et al., 2008). 

 Algumas vantagens do emprego de formulações nanoemulsionadas são as 

apresentações liofilizadas, a obtenção de maior concentração plasmática em 

decorrência do menor tamanho das partículas e a menor dor à aplicação em virtude 

da menor concentração de propofol livre da nanopartícula quando comparada com 

as formulações em emulsão lipídica (WANG et al., 2007; DATE e NAGARSENKET, 

2008). 

As nanoemulsões óleo em água de propofol são uma alternativa à formulação 

em emulsão lipídica (JENSEN et al., 2008). Em nanoemulsão, o propofol é 

combinado com surfactantes gerando uma solução transparente, incolor e 

termodinamicamente estável (MOREY et al., 2006b) com partículas medindo em 

torno de 20nm (GUTIÉRREZ et al., 2008) enquanto que na emulsão lipídica as 

partículas medem de 100 a 200 nm (BOSCAN et al., 2010). 

A principal vantagem da formulação de propofol em nanoemulsão é a maior 

estabilidade física da formulação quando comparada a emulsão lipídica, 

característica esta que proporciona uma maior vida de prateleira ao produto, 

podendo este ser armazenado em temperatura ambiente sem o risco de 

contaminação microbiana (MOREY et al., 2006b). 

O uso clínico da nanoemulsão de propofol evita complicações frequentes do 

uso prolongado da formulação em emulsão lipídica como o embolismo, 

hipertrigliceridemia e pancreatite, hiperlipidemia, hepatomegalia e acidose 

metabólica (WANG et al., 2007; LEE et al., 2009). 

 As nanoemulsões de propofol, são caracterizadas por apresentarem alta 

solubilidade em meio aquoso, com distribuição extracelular e mínima distribuição 

tecidual (GRINDEL et al., 2002), fator que resulta em alteração farmacocinética entre 

as diferentes apresentações, sendo fundamental a realização de estudos específicos 

para cada nova formulação. 
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 O Aquafol® é uma nanoemulsão, composta por propofol (1%), etilenoglicol 

(8%) e glicurol (5%). Esta formulação não apresentou diferenças farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas em relação ao propofol em emulsão lipídica (KIM et al., 2007).  

Outra formulação em nanoemulsão encontrada comercialmente é o Aquavan®, a 

qual difere das demais por ser uma pró-droga que libera o propofol após hidrólise 

hepática, sendo encontradas diferenças farmacocinéticas como menor meia-vida, 

maior depuração e volume de distribuição quando comparado com a formulação em 

emulsão lipídica (FECHNER et al., 2004). Em geral, as formulações em 

nanoemulsão apresentam concentrações plasmáticas menores que a formulação 

convencional (RAVENELLE et al., 2008). 

 

1.3 FARMACOCINÉTICA 
 

A fármacocinética é uma área de grande importância dentro da 

anestesiologia, em especial quando tratamos de ATI e IAC (ABSALOM et al., 2009), 

sendo que o conhecimento da farmacocinética dos agentes anestésicos é de 

fundamental importância para a programação do sistema de infusão e para se 

prever qual a concentração plasmática do medicamento em uso (LEE et al., 2009). 

Um estudo farmacocinético é por definição o estudo das velocidades com que 

ocorrem a absorção, distribuição, metabolização e eliminação de um fármaco 

(REUTEMANN e FORMENTINI, 2003; GLEN, 2005). Por meio do perfil 

farmacocinético, é possível explicar os fenômenos decorrentes da administração de 

um determinado fármaco, que são expressos por equações matemáticas 

(REUTEMANN e FORMENTINI, 2003) 

Partindo deste ponto, foram desenvolvidos diversos estudos farmacocinéticos 

da formulação do propofol em emulsão lipídica, sendo que alguns descrevem os 

diferentes parâmetros farmacocinéticos para a formulação. A correlação entre a 

dose administrada e seus efeitos, pode ser explicada através dos parâmetros 

farmacocinéticos de volume de distribuição, meia-vida de eliminação e depuração 

(ABSALOM et al., 2009).  

 Os fármacos anestésicos em sua grande maioria apresentam modelo 

farmacocinético tricompartimental, onde, consideram o plasma como compartimento 

central e os tecidos como compartimentos de equilíbrio. Neste modelo observa-se 
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duas fases de distribuição antes da fase de eliminação (DOENICKE et al., 1997; 

GLEN, 2005).  

O modelo farmacocinético que melhor explica o comportamento do propofol é 

o modelo dos três compartimentos (BRÁS et al., 2008; LEE et al., 2009). Neste caso, 

assume-se que o fármaco é administrado diretamente no compartimento central 

(MASSUI et al., 2009), sendo transferido por gradiente de concentração para seu 

sítio efetor até atingir o estado de equilíbrio nos tecidos (MUSK et al., 2005). 

As diferenças farmacodinâmicas observadas entre as diferentes formulações 

de propofol são explicadas pela farmacocinética, em que, geralmente observa-se um 

alto volume de distribuição devido à afinidade da molécula por lipídeos, sendo 

liberado aos poucos para a eliminação (MORGAN et al., 1990). 

Após uma dose em bolus de propofol, atingimos a concentração plasmática 

máxima (Cmax) e este é o ponto onde temos os maiores efeitos clínicos (ABSALOM 

et al., 2009). Após atingir o pico plasmático, o fármaco é distribuído entre os 

compartimentos para atingir o estado de equilíbrio, sendo este estado dependente 

dos parâmetros farmacocinéticos de volume de distribuição, constante de eliminação 

e clearance (ABSALOM et al., 2009). No caso do propofol, tem-se um alto volume de 

distribuição e clearance, com conjugação hepática e excreção renal de metabolitos 

inativos (SANTOS et al., 2003; RAVENELLE et al., 2008). 

Em relação à farmacocinética do propofol em nanoemulsão, este apresenta 

rápida distribuição e metabolização (JENSEN et al., 2008), com elevado volume de 

distribuição, após administração em dose única (KANTO e GEPTS, 1989; VUYK, 

1997).  

 Para estudos de bioequivalência, a comparação da área sob a curva (ASC) é 

o parâmetro farmacocinético mais importante sendo utilizada para comparação da 

dose total absorvida ou presente no plasma (CAMPOS e GOMES, 2011). 

 Diante do exposto, objetiva-se com o presente estudo, estabelecer os 

parâmetros farmacocinéticos para a espécie canina do propofol em nanoemulsão e 

verificar as possíveis diferenças entre os parâmetros farmacocinéticos da formulação 

em nanoemulsão e da emulsão lipídica, bem como avaliar a bioequivalência entre as 

duas formulações. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Bem Estar Animal (CETEA) 

da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), sob o protocolo 1.32/10. 

 

2.1 ANIMAIS 
 

 Foram utilizadas seis cadelas, sem raça definida (SRD), castradas, com idade 

entre 2 e 4 anos, em bom estado corpóreo com peso médio de 10,7 ± 1,5kg, 

provenientes do Centro de controle de Zoonoses (CCZ) do município de Lages – 

SC. Todos os animais foram classificados, segundo os critérios da Sociedade 

Americana de Anestesiologia (ASA), como ASA I, através de exame clínico e 

complementares que incluíram: hemograma, função renal (uréia e creatinina), 

função hepática (alanina animotransferase, fostatase alcalina e gama glutamil 

transferase), sendo estes realizados uma semana antes de cada fase experimental. 

 Os animais foram submetidos a um período de adaptação de seis meses, 

sendo alocados aos pares em baias de 4m2, recebendo água ad libitum e ração 

comercial1 duas vezes ao dia. Todos os animais foram vacinados2 antes de iniciar o 

período de adaptação e vermifugados3 a cada três meses. 

 O experimento foi delineado em cross over, sendo que as unidades 

experimentais eram submetidas aos dois tratamentos avaliados com um intervalo 

mínimo de 30 dias entre as fases de experimentação. Os animais foram identificados 

por números e o sorteio dos tratamentos foi realizado de forma aleatória. 

 

2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 

Após o período de adaptação, os cães foram submetidos a jejum alimentar de 

12 horas e hídrico de duas horas antes do período de experimentação. Foi realizada 

a tricotomia das regiões da artéria metatarsiana dorsal e das veias cefálicas para a 

instrumentação do animal. 

                                                           
1
  Ração Foster Premium – Nutriara Alimentos – MT, Brasil  

2
  Defensor e Vanguard (HTPL 5/CV-L) - Laboratórios Pfizer Ltda. 

3
  Top Dog - Ouro Fino Saúde Animal Ltda., Cravinhos, SP, Brasil  
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 Os animais foram posicionados sobre colchão térmico ativo para a indução 

anestésica com isofluorano4 a 5 V% diluído em oxigênio a 100% no fluxo de 2 L/min 

por meio de mascará facial. Após a perda dos reflexos protetores, os animais foram 

intubados com sonda endotraqueal de tamanho apropriado. A manutenção 

anestésica foi realizada em sistema com reinalação parcial de gases com 1 a 1,5 

V% de isofluorano diluído em oxigênio a 100% na taxa de 50 ml/kg/min. Os animais 

foram mantidos em regime de ventilação espontânea com capnografia entre 35 e 45 

mmHg e oximetria acima de 95%. 

 Logo em seguida à indução, o paciente foi posicionado em decúbito lateral 

direito onde foi realizado bloqueio anestésico local da região da artéria metatarsiana 

dorsal direita com lidocaína5 a 2% sem vasoconstritor no volume total de 0,3 ml. 

Após o bloqueio, a artéria foi cateterizada com cateter 22G6, para a colheita de 

sangue arterial para as análises cromatográficas. Foi acoplado um adaptador do tipo 

PRN7 ao cateter para a coleta das amostras, sendo o mesmo coberto com atadura 

do tipo vetrap8. O cateter foi heparinizado com 0,3 mL de solução heparinizada a 5,0 

UI/mL, sendo este volume aplicado no cateter após cada coleta de sangue. 

 Foi realizada a cateterização das veias cefálicas direita e esquerda com 

cateter 22G, um acesso para a administração de solução salina a 0,9% na taxa de 5 

ml/kg/h em bomba de infusão peristáltica9 e o outro para administrar propofol através 

de bomba de infusão de seringa10. 

Terminada a instrumentação do animal, aguardou-se um período mínimo de 

uma hora após a recuperação anestésica para o início do período de 

experimentação. Após a recuperação do período de instrumentação, o animal foi 

posicionado sobre colchão térmico ativo em decúbito lateral direito, sendo instituído 

a fluidoterapia de manutenção com solução de cloreto de sódio a 0,9% na taxa de 5 

ml/kg/h na veia cefálica direita e a administração de propofol na veia cefálica 

esquerda. 

                                                           
4
  Isoforine®, Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda, Itapira, SP, Brasil. 

5
  Xylestesin® 2%, Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda, Itapira, SP, Brasil. 

6
  BD Angiocath – Becton Dickinson, ind. Cirúrgica LTDA –MG, Brasil. 

7
  Adaptador PRN – BD Interlink – Becton Dickinson ind. Cirúrgica LTDA – MG, Brasil. 

8
  Bandagem Petflex – Petflex – SP, Brasil 

9
  Bomba DIGIPUMP LP-5100, Digicare, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

10
 Bomba de infusão de seringa LIGNEA SEP-10S Plus, Biosensor, São Paulo, SP, Brasil. 
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 O propofol a 1% em emulsão lipídica11 e em nanoemulsão12 foram 

administrados aos animais após sorteio, sendo a indução e a manutenção realizada 

com a mesma formulação de propofol. Em ambos os tratamentos foi utilizado o 

seguinte protocolo: indução anestésica na dose de 8 mg/kg em dose bolus 

administrado no período de um minuto seguido por infusão contínua na taxa de 0,4 

mg/kg/min durante uma hora. 

 Após o término da infusão de propofol, foram retirados os catéteres das veias 

cefálicas e o animal permaneceu sobre o colchão térmico até a recuperação total da 

anestesia. Após a recuperação total, o animal permaneceu em uma baia de 0,75 m2 

por todo o período experimental, recebendo água ad libitum após 2 horas e 

alimentação controlada após cada colheita a partir de 4 horas do término da infusão 

contínua de propofol. 

 

2.3 COLHEITA DAS AMOSTRAS 
 

 Para a avaliação cinética do propofol, foram colhidas 3,0 ml de sangue arterial 

proveniente da artéria metatarsiana dorsal em tubos com EDTA.  A colheita das 

amostras foi dividida em duas etapas, durante a infusão contínua de propofol e após 

o término da infusão contínua, totalizando 19 coletas por animal em cada fase do 

experimento. 

Os tempos de colheita das amostras durante a infusão foram realizadas nos 

seguintes tempos: momento antes da indução (0), 2, 5, 10, 15, 30 e 60 minutos após 

a dose bolus. Após o termino da infusão contínua foram realizadas coletas nos 

tempos 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos e 2, 3, 4, 6, 10 e 24 horas após o término da 

infusão (FIGURA 1). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Propovan® (10mg/mL), Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda., Itapira, SP, Brasil 
12

 Propovet® (10mg/mL), lote piloto: 001/09, fab: maio/2009, Ouro Fino Saúde Animal Ltda., 
Cravinhos, SP, Brasil 
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Figura 1 - Representação esquemática do período experimental e dos tempos de 

coleta das amostras de sangue arterial para detecção de propofol por 
cromatografia liquida com detecção por espectrometria de massas em 
cadelas submetidas à indução e manutenção anestésica por infusão 
contínua com propofol a 1% em emulsão lipídica (EMU, n = 6) e em 
nanoemulsão (NANO, n = 6).  

 

IC: infusão contínua; H: hora. 

 

As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm durante 10 minutos, sendo o 

plasma separado e dividido em três alíquotas de aproximadamente 0,5 ml em tubos 

do tipo eppendorf. O armazenamento das amostras foi realizado em freezer a -800C 

até o momento de envio ao laboratório para a realização de análise cromatográfica. 

 

2.4 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA 

 

 As concentrações plasmáticas de propofol foram determinadas por 

cromatografia líquida (LC) com detecção por Espectrometria de Massas (MS/MS), 

utilizando como fonte de ionização eletronspray de modo positivo segundo técnica 

desenvolvida e validada pelo laboratório BIOTEC Biotecnologia, Campinas-SP. 

 

2.4.1 Validação do método bioanalítico 
 

As análises cromatográficas foram processadas seguindo o método 

bioanalítico disposto na Tabela 1, sendo as condições cromatográficas e de extração 

presentes na Tabela 2.  
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Tabela 1 - Sumário do método bioanalítico utilizado para determinação das concentrações 

plasmáticas de propofol por cromatografia líquida (LC) com detecção por 
Espectrometria de Massas em cadelas submetidas à indução anestésica e 
manutenção anestésica por infusão contínua com propofol a 1% em emulsão 
lipídica (EMU, n = 6) e em nanoemulsão (NANO, n = 6) 

Técnica analítica LC-MS/MS 

Analito Propofol 

Padrão interno Timol 

Matriz biológica Plasma canino 

Linearidade 20,04 – 19.780,2 ng/mL 

Equação da curva Y = a + bx (1/x2) 

Limite inferior de quantificação 20,04 ng/mL 

Controle de qualidade baixo 60,11 ng/mL 

Controle de qualidade médio 7.623,0 ng/mL 

Controle de qualidade alto 15.246,0 ng/mL 

Parâmetro de quantificação Resposta (área analito/ área PI) 

Parâmetro de detecção Sinal-ruído maior do que 5 

Tipo de ionização Eletronspray (positivo) 

Tempo de estabilidade de pós-

processamento 
23 horas 

Ciclos de 

congelamento/descongelamento 
3 ciclos 

Tempo de estabilidade de curta 

duração 
14 horas 

Tempo de estabilidade de longa 

duração 
Parcial (95 dias) 

Fonte: BIOTEC Biotecnologia, Campinas-SP 
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Tabela 2 - Condições cromatográficas e de extração de amostras plasmáticas de cadelas 

submetidas à indução e manutenção anestésica por infusão contínua com propofol 
em emulsão lipídica (EMU, n = 6) e em nanoemulsão (NANO, n = 6) por 
cromatografia líquida (LC) com detecção por Espectrometria de Massas. 

Fase móvel 

Fase A: água + 0,5% de Ác. Fórmico 

Fase B: Acetonitrila + 0,5% de Ác. 

Fórmico 

Coluna analítica Phenomenex Luna C-18 15 cm 

Pré coluna Phenomenex C-18 4x3.0 mm 

Pressão 42 bar 

Temperatura da coluna Ambiente 

Volume de injeção 20 μL 

Tempo total de corrida 7 min 

Fluxo 1 mL/min 

Split 01:01 

Temperatura de auto injetor 140C 

Gradiente de fase móvel Não 

Fonte: BIOTEC Biotecnologia, Campinas-SP 

 

2.4.2 Extração das amostras 
 

 Todas as amostras foram preparadas segundo o protocolo abaixo: 

 

1 – 50 μL da amostra de plasma foi pipetado em um tubo eppendorf adicionando 250 

μL de acetona contendo o padrão interno timol (250 ng/ml) e agitou-se por 1 

minuto em “vortex”. Para a amostra controle adicionou-se 250 μL de acetona 

em 50 μL de plasma. 

2 – As amostras foram centrifugadas a 14000 rpm por 15 minutos a temperatura 

ambiente. 

3 – Uma alíquota de 250 μL do sobrenadante foi transferida para um “vial” de vidro e 

adicionou-se 100 μL de cloreto de dansila e 20 μL de hidróxido de sódio. 

4 – As amostras foram agitadas em “vortex” por 20 minutos e mantidas a 700C 

durante 10 minutos em banho seco. 

5 – Uma alíquota de 200 μL de cada amostra foi transferida para um “vial” dos quais 

20 μL foram injetados no sistema LC/MS-MS. 
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2.4.3 Cálculo de concentração plasmática  

 
 Os cálculos referentes as concentrações plasmáticas das amostras foram 

realizadas por meio do programa “Analyst versão 1.4.1”. As funções de calibração 

foram calculadas através da razão entre as áreas dos picos de propofol e do padrão 

interno timol. As concentrações de propofol foram calculadas por regressão linear 

ponderada (1/X2) para todas as matrizes a partir da curva de calibração 

(concentração plasmática em função das razões das áreas). 

 

2.5 ANÁLISE FARMACOCINÉTICA  
 

  As curvas de concentração plasmática (Cp) de propofol em função do tempo, 

foram obtidas para cada grupo/animal, em cada fase do estudo, lançando-se na 

ordenada as concentrações de propofol encontradas e na abscissa os tempos em 

que as amostras foram colhidas, sendo confeccionados gráficos Cp versus tempo 

para os períodos da infusão contínua de propofol e após a infusão por meio do 

programa “Graphpad Prism 5”. 

A concentração plasmática máxima e o tempo necessário para atingi-lá (tmax) 

foram obtidos a partir de cada curva no período de infusão contínua em ambos os 

grupos. 

A área sob cada curva individual de concentração do fármaco versus tempo 

de 0 a 24 h (ASC0-24) foi calculada usando-se o método trapezoidal. A extrapolação 

da ASC0-24 ao infinito (ASC0-) foi obtida pela adição do valor C24/ke à ASC0-24 

calculada (onde C24 corresponde à concentração plasmática 24 horas após a 

administração do propofol). 

As variáveis farmacocinéticas de constante de eliminação, meia-vida e 

macroconstantes foram calculadas por meio do programa “Pharmkit” para Windows 

e os valores de clearance, volume de distribuição e microconstantes foram 

calculados por meio da “Planilha Convert” para Excel. 

 

2.6 – ANÁLISE DE BIOEQUIVALÊNCIA 
 

A análise de bioequivalência foi realizada comparando o intervalo de 

confiança de 90% para a razão das médias de Cmax e ASC0-24 em escala logarítmica, 
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verificando se estes parâmetros se encontram no intervalo de bioequivalência (80 a 

125%). 

 

2.7 – ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

A análise estatística foi realizada por meio do programa “SigmaStat 3.0” 

sendo aplicado ANOVA de uma via com repetições múltiplas seguida de teste de 

Bonferroni para comparação das concentrações plasmáticas do mesmo grupo nas 

fases de infusão e após a infusão contínua. 

Para avaliação das concentrações plasmáticas e dos parâmetros 

farmacocinéticos entre os grupos EMU e NANO foi empregado teste T pareado com 

nível de significância de 5%. 
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3 – RESULTADOS 

 

3.1 – CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS DE PROPOFOL DURANTE A INFUSÃO 
 

Dentre os tempos avaliados durante a infusão, apenas a Cp aos 2 minutos foi 

significativamente maior que a Cp aos 15 minutos para ambos os grupos (FIGURA 

2). 

 

Figura 2 - Concentrações plasmáticas (μg/ml) durante o período de infusão contínua de 

propofol em cadelas submetidas a indução e manutenção anestésica com 

propofol  a 1% em emulsão lipídica (EMU, n = 6) e em nanoemulsão (NANO, 

n = 6).  
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* Significativamente diferente de T15, Teste T pareado (P≤0,05). 

 

3.2 - CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS DE PROPOFOL APÓS A INFUSÃO  
 

Nos tempos após a infusão de propofol, foi observada diferença significativa 

de concentração plasmática entre os grupos apenas no tempo de 1 hora após o 

termino da infusão de propofol, não havendo diferença de concentração plasmática 

dentro do mesmo grupo ao longo do período de avaliação (FIGURA 3). 
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Figura 3 - Concentrações plasmáticas (μg/ml) após a infusão contínua de propofol em 

cadelas submetidas a indução e manutenção anestésica com propofol a 1% em 

emulsão lipídica (EMU, n = 6) e em nanoemulsão (NANO, n = 6). 
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* Diferença significativa entre grupos, Teste T pareado (P≤0,05). 

 

3.3 PARÂMETROS FARMACOCINÉTICOS 

 

A avaliação dos parâmetros farmacocinéticos foi dividida entre os diversos 

parâmetros calculados para ambas as formulações. 

 

3.3.1 Concentração plasmática máxima, tempo para concetração plasmática 
máxima, área sob a curva em 24 horas e ao infinito e tempo para concentração 
máxima 

 

Não foi encontrada diferença significativa nos parâmetros Cmax, Tmax, ASC0-24 

e ASC0-∞  entre os grupos (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Valores médios e desvio padrão dos parâmetros farmacocinéticos de Concentração 

plasmática máxima (Cmax), tempo para concentração plasmática máxima (Tmax), área sob 
a curva em 24 horas (ASC0-24) e ao infinito (ASC0-inf) em cadelas submetidas a indução 
e manutenção anestésica com propofol em emulsão lipídica (EMU, n = 6) e em 
nanoemulsão (NANO, n = 6). 

 Cmax(μg/ml) Tmax(h) ASC0-

24(ng.min/ml) 

ASC0-∞ 

(ng.min/ml) 

EMU 13,03±5,79 
 

0,03±0,0 971,96±337,50 
 

972,90±337,48 
 

NANO 20,01±4,71 

 

0,38±0,49 1703,66±613,36 

 

1704,88±613,98 

 

 

3.3.2 Volume de distribuição 
 

 Não foram observadas diferenças significativas entre os volumes de 

distribuição do compartimento central (V1), segundo compartimento (V2) e terceiro 

compartimento (V3) e do estado de equilíbrio (Vdss) entre EMU e NANO (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Valores médios e desvio padrão dos parâmetros farmacocinéticos de volume de 

distribuição do compartimento central (V1), segundo compartimento (V2), terceiro 
compartimento (V3) e no estado de equilíbrio (Vdss) em cadelas submetidas a 
indução e manutenção anestésica com propofol a1% em emulsão lipídica (EMU, n 
= 6) e em nanoemulsão (NANO, n = 6). 

 

 V1 (L/kg) V2 (L/kg) V3 (L/kg) Vdss (L/kg) 

EMU 3,75±2,11 
 

9,07±6,52 20,61±10,12 
 

44,66±25,96 
 

NANO 2,38±1,16 4,02±3,42 
 

15,00±9,15 
 

21,40±12,99 
 

 

3.3.3 Clearance 
 

 Os valores de clearance total (Cl), metabólico (Cl1), do segundo 

compartimento (Cl2) e do terceiro compartimento (Cl3) para o EMU e NANO não 

apresentaram diferença estatística entre os grupos (Tabela 5).  
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Tabela 5 - Valores médios e desvio padrão dos parâmetros farmacocinéticos de clearance total 

(Cl), metabólico (Cl1), segundo compartimento (Cl2) e do terceiro compartimento 
(Cl3) em cadelas submetidas a indução e manutenção anestésica com propofol a 
1% em emulsão lipídica (EMU, n = 6) e em nanoemulsão (NANO, n = 6). 

 Cl(ml/kg/min) Cl1 (ml/kg/min) Cl2 (ml/kg/min) Cl3 (ml/kg/min) 

EMU 791,23±231,67 
 

81,95±26,98 
 

572,45±169,95 
 

73,04±37,00 
 

NANO 512,04±357,02 48,86±29,50 
 

338,15±382,01 
 

38,81±23,23 
 

 

3.3.4 Meia-vida 
 

 Não foi encontrada diferença significativa entre os tempos de meia-vida de 

distribuição rápida (T1/2α), distribuição lenta (T1/2β) e eliminação(T1/2γ) de EMU e 

NANO (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Valores médios e desvio padrão dos parâmetros farmacocinéticos de meia-vida de 

distribuição (T1/2α), eliminação plasmática (T1/2β) e eliminação terminal (T1/2γ) em 
cadelas submetidas a indução e manutenção anestésica com propofol a 1% em 
emulsão lipídica (EMU, n = 6) e em nanoemulsão (NANO, n = 6). 

 T1/2α (min) T1/2β (min) T1/2γ (min) 

EMU 2,06±1,34 

 

58,14±31,07 

 

660,94±304,67 

 

NANO 4,03±2,27 52,35±17,68 551,79±113,13 

 

 

3.3.5 Constantes de eliminação e distribuição intercompartimental 

 

 Não foi encontrada diferença significativa entre os tempos de constante de 

eliminação (k10) e das constantes de distribuição intercompartimental (k12, k13, k21 e 

k31) para o EMU e NANO (tabela 7).  

 
Tabela 7 - Valores médios e desvio padrão dos parâmetros farmacocinéticos das constantes de 

eliminação (k10) e distribuição intercompartimental (k12, k13, k21, k31) em cadelas 
submetidas a indução e manutenção anestésica com propofol a 1% em emulsão lipídica 
(EMU, n = 6) e em nanoemulsão (NANO, n = 6). 

 k10 (min) k12 (min) k13 (min) k21 (min) k31 (min) 

EMU 0,0253±0,0103 
 

0,2811±0,1576 
 

0,0221±0,0127 
 

0,1234±0,0610 0,0033±0,0035 
 

NANO 0,0207±0,0082 
 

0,1241±0,0836 
 

0,0452±0,0692 
 

0,0772±0,0342 
 

0,0028±0,0011 
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3.3.6 Constante de eliminação compartimental e tempo de residência médio 
  

Os valores de constante de eliminação rápida (α), lenta (β) e terminal (γ) e o 

tempo de residência médio (MRT) não apresentaram diferença estatística entre EMU 

e NANO (tabela 8). 

 

Tabela 8 - Valores médios e desvio padrão dos parâmetros farmacocinéticos de constante de 

eliminação rápida (α), lenta (β) e terminal (γ) e tempo de residência médio (MRT) 
em cadelas submetidas a indução e manutenção anestésica com propofol a 1% em 
emulsão lipídica (EMU, n = 6) e em nanoemulsão (NANO, n = 6) 

. α (h-1) β (h-1) γ (h-1) MRT (h) 

EMU 26,32±12,98 

 

0,91±0,50 

 

0,08±0,06 

 

9,09±2,94 

 

NANO 13,52±7,17 
 

0,87±0,26 
 

0,08±0,01 
 

6,93±1,51 
 

 

3.3.7 Recuperação 
 

Não foram observadas diferenças estatísticas entre os tempos de 

recuperação (Trec) dos animais e nas concentrações plasmáticas para a recuperação 

(Cprec) entre os grupos EMU e NANO (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Valores médios e desvio padrão para tempo de recuperação 

(Trec) e Concentração plasmática para recuperação (Cprec) em 
cadelas submetidas a indução e manutenção anestésica com 
propofol em emulsão lipídica (EMU, n = 6) e em nanoemulsão 
(NANO, n = 6). 

 Trec (min) Cprec (μg/ml) 

EMU 18,3±7,5 2,493±1,29 
 

NANO 23±15,3 3,233±1,17 
 

 

3.3.8 Análise de bioequivalência  
 

As formulações avaliadas não são bioequivalentes, estando o intervalo de 

Confiança de 90% para a razão das médias de Cmax e ASC0-24 fora dos limites de 

bioequivalência de 80 a 125% (tabela 10). 
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Tabela 10 - Intervalo de Confiança de 90% para a razão das médias de Cmax e ASC0-

24 em cadelas submetidas a indução e manutenção anestésica com 
propofol a 1% em emulsão lipídica (EMU, n = 6) e em nanoemulsão 
(NANO, n = 6). 

Parâmetro Razão IC 90% CV% 

Cmax 166,81 (88,34; 314,97) 55,27 

ASC0-24 187,95 (91,57; 385,76) 63,76 
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4 DISCUSSÃO 

 

 Os cães empregados no estudo passaram por um período de aclimatização 

de seis meses, tempo necessário para adaptação dos animais ao manejo e a equipe 

de trabalho. A escolha de cadelas castradas com idade entre 2 e 4 anos e peso 

médio de 10,7 kg foi realizado com o intuito de padronizar as unidades 

experimentais quanto a conformação corporal e comportamento, minimizando assim 

a variação individual sobre os parâmetros avaliados, esta conduta é recomendada 

nos estudos farmacocinéticos e de bioequivalência (JUNGHEINRICH et al. 2002). 

Segundo Calvo et al. (2004), o peso é uma variável que influencia diretamente o 

clearance. A escolha de fêmeas foi realizada, pois segundo Vuyk et al. (2001), 

Kodaka et al. (2006) e Jung et al. (2010) o sexo causa alteração nos parâmetros 

farmacocinéticos de Cl e Vd do propofol que são dependentes do débito cardíaco.  

 A escolha de animais sem raça definida (SRD) pode ter sido a fonte do 

grande desvio padrão observado. Segundo Zoran et al. (1993), a raça altera a 

farmacocinética. Beths et al. (2001) observaram que cães da raça Galgo inglês 

necessitam de doses menores quando comparados a cães SRD em protocolo de 

anestesia por infusão alvo-controlada. Kukanich et al. (2007) descreveram que cães 

da raça Galgo inglês devem ter as doses ajustadas de fármacos com grande volume 

de distribuição, ligação protêica ou que sofram metabolização hepática. 

Estas características inerentes a não padronização racial pode ter 

influenciado os parâmetros farmacocinéticos do presente estudo, pois observou-se 

variações em alguns resultados descritos para cães de raça como os de Hughes e 

Nolan (1999) e Lee et al. (2009). Essas diferenças eram esperadas, uma vez que os 

animais não possuem conformação corporal padronizada, sendo que características 

como a gordura corporal alteram o Vd e influencia os demais parâmetros 

farmacocinéticos (SHOT et al., 1996; CORTÍNEZ et al., 2010). 

 Para o estudo farmacocinético, foram utilizadas duas formulações de propofol 

na dose bolus de 8 mg/kg, proposta por Corrêa (2010) a qual foi infundida em 60 

segundos, sendo este tempo sugerido por Jungheinrich et al. (2002) e Morey et al. 

(2006a), a taxa de infusão utilizada de 8 mg/kg/min foi menor que a empregada por 

Morrey et al. (2006a) de 10 mg/kg/min entretanto, as concentrações plasmáticas 

observadas após a administração da dose bolus foram semelhantes. Segundo 

SCHNIDER et al. (1998), a idade influência a dose a ser administrada, considerando 
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que os cães de Morey et al. (2006a) tinham 8 meses de idade e os do presente 

estudo apresentavam de 2 a 4 anos a diferença na dose não resultou em diferentes 

concentrações plasmáticas. 

 A taxa de infusão de 0,4 mg/kg/min foi utilizada com base nos estudos de 

Corrêa (2010) e proporcionou plano anestésico superficial e responsivo a estímulos, 

assim como descrito por Hall e Chambers (1987) e Aguiar et al. (2001).  

A formulação testada no presente estudo foi empregada em estudo 

farmacodinâmico por Sudo et al. (2010) em ratos, Tamanho (2010) em gatos e por 

Corrêa (2010) em cães. Na espécie canina podemos confrontar as informações 

farmacodinâmicas com os parâmetros farmacocinéticos obtidos e inferir que mesmo 

não sendo bioequivalentes, as formulações possuem parâmetros farmacocinéticos 

semelhantes. Esta informação foi condiz com os estudos de Corrêa (2010) em cães, 

que não observou diferenças farmacodinâmicas empregando as mesmas 

formulações deste trabalho. 

O comportamento cinético observado no presente estudo não foi influenciado 

pela formulação. Sendo as Cp observadas dependentes apenas dos parâmetros 

farmacocinéticos do propofol. Esses parâmetros não apresentaram diferença 

estatística entre os grupos, resultado semelhante aos observados por Lee et al. 

(2009). 

Baseado nos tempos de avaliação, as concentrações plasmáticas médias de 

propofol encontradas no EMU e NANO apresentaram o mesmo perfil 

farmacocinético, sendo o mesmo observado por Lee et al. (2009) avaliando uma 

formulação de propofol em microemulsão em três diferentes taxas de infusão. 

O período experimental foi dividido em duas etapas. A primeira consistiu na 

fase da administração da dose bolus de propofol seguido pela infusão contínua do 

mesmo e a segunda etapa correspondeu às 24 horas após o término da infusão do 

anestésico. 

 A curva farmacocinética durante a infusão de propofol foi caracterizada por 

uma Cmax seguida por um declínio da concentração plasmática 15 minutos após a 

dose bolus e posterior aumento de Cp até o término da IC, havendo rápido declínio 

de concentração plasmática logo após o final da infusão de propofol, da mesma 

forma como descrito por Lee et al. (2009). 

A pequena variação de concentração plasmática durante a etapa de infusão é 

justificada pela obtenção do estado de equilíbrio que segundo Morgan et al. (1990) 
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pode ser obtido com infusões em menos de 30 minutos. Outro fator responsável pela 

manutenção dos níveis plasmáticos de propofol foi o uso da IC em uma taxa maior 

que a de eliminação (WILKINSON, 2005). Segundo Morgan et al. (1990), o estado 

de equilíbrio é atingido após 3 a 4 valores de meia-vida de eliminação, considerando 

os valores de t1/2β, seriam necessárias infusões com a emulsão lipídica de 174 a 

232 minutos e com a nanoemulsão de 156 a 208 minutos para chegar ao estado de 

equilíbrio. 

Morgan et al. (1990) relatam que após 30 minutos de infusão contínua 

encontram-se concentrações plasmáticas constantes. No presente estudo, o estado 

de equilíbrio foi atingido antes do tempo estimado de 3 a 4 intervalos de meia-vida 

de eliminação para as duas formulações devido a utilização da dose bolus para se 

atingir um pico plasmático, seguida de infusão contínua para manutenção da 

concentração (GRAY et al., 1999).  

Após o término da infusão contínua, observou-se um rápido decaimento das 

concentrações plasmáticas, assim como descrito por Vuyk et al. (2001) em 

humanos, empregando uma dose bolus seguida de infusão contínua. Os estudos de 

Schywalsky et al. (2003) em ratos, Struys et al. (2007) no homem e de Morey et al. 

(2006a) e Brás et al. (2008) em cães que empregaram apenas uma única dose bolus 

resultaram em curvas farmacocinéticas compatíveis com os presentes após o 

término da IC (ANEXOS). 

Morey et al. (2006a) comparou duas formulações de propofol empregando 

apenas uma dose bolus, e observaram um pico de concentração entre 15 e 20 

minutos após a indução, momento em que a Cp estava em declínio e os cães em 

recuperação. Este fenômeno é atribuído a redistribuição do propofol entre os 

compartimentos corporais, de maneira similar Zoran et al. (1993) também 

observaram este comportamento cinético durante a fase de recuperação avaliando a 

emulsão lipídica de propofol em cães SRD e no Galgo inglês. 

O pico plasmático observado por Zoran et al. (1993) e Morey et al. (2006a), foi 

atribuído a alterações do débito cardíaco com redistribuição do propofol. 

Considerando a média dos grupos NANO e EMU, não foram observados picos 

plasmáticos durante a recuperação. A ausência de pico plasmático durante a 

recuperação é atribuído ao clearance metabólico e pela constante de eliminação que 

levaram a uma rápida eliminação do propofol do compartimento central (Morgan et 

al., 1990 
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 Logo após o término da infusão, a queda nos níveis plasmáticos de propofol 

foi acentuada, resultado este derivado dos parâmetros farmacocinéticos do propofol 

e compatíveis com as curvas e parâmetros farmacocinéticos descritos por Cockshott 

et al. (1992) em cães, Correia et al. (1996) em ovinos, Flaherty et al. (1997) em 

pôneis, Kim et al. (2007) em humanos, Lee et al. (2008) em ratos e Lee et al. (2009) 

em cães. 

Foi observado diferença significativa entre as concentrações plasmáticas de 

propofol com uma hora após o término da IC. As concentrações plasmáticas foram 

maiores no NANO, onde encontra-se Cp média em μg/ml de 2,5 ± 1,1 contra 1,1 ± 

0,4 no EMU. Estas concentrações são compatíveis com os resultados de 

Jungheinrich et al. (2002) que observaram 10% da Cp com uma hora após o término 

da IC, sendo nossas concentrações ao final da IC de 16,0 ± 6,4 μg/ml para a 

nanoemulsão e 9,2 ± 4,5 μg/ml para a emulsão lipídica, devido a rápida eliminação 

do agente do plasma. 

As concentrações plasmáticas encontradas uma hora após o término da 

infusão contínua do propofol resultam do Cl e Vd que embora sem diferença 

estatística foram maiores na formulação em emulsão lipídica, justificando os valores 

encontrados, pois com a maior depuração da emulsão, tem-se uma maior 

eliminação do propofol e menor Cp, isto aliado ao maior Vd acarreta menor Cp, fato 

este observado no presente estudo e relatado por Lee et al. (2009), Jung et al. 

(2010). 

 Outro fator que pode levar as concentrações observadas são possíveis 

alterações de débito cardíaco e fluxo sanguíneo hepático, fatores determinantes no 

metabolismo do propofol (LEE et al., 2008). Considerando que as Cp observadas no 

EMU foram menores que no NANO, é possível que os cães que receberam a IC com 

a emulsão lipídica tivessem menor depressão hemodinâmica assim como descrito 

por Corrêa (2010) levando a maior metabolização do propofol e resultando nas 

concentrações observadas.  

As Cp necessárias para indução e manutenção apresentam pequenas 

variações entre os diferentes estudos, sendo observadas Cp média de 4,8 μg/ml por 

Hughes e Nolan (1999) durante IC com doses de manutenção de 0,2 a 0,4 

mg/kg/min. Nolan e Reid (1993) empregando IC na dose de 0,4 mg/kg/min 

encontraram Cp na faixa de 5 μg/ml durante uma hora de infusão em cães com 

medicação pré anestésica. As Cp médias encontradas durante a infusão foram 
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maiores que as descritas anteriormente para a emulsão lipídica, sendo explicada 

pela utilização da dose bolus de 8 mg/kg a qual levou a maiores Cp quando 

comparada aos estudos de Nolan e Reid (1993), que administraram bolus de 

propofol de 4mg/kg. 

A diferença de Cp média durante o período de infusão é justificável pelas 

características farmacotécnicas das formulações onde a nanoemulsão com um 

tamanho reduzido de suas partículas (KIM et al., 2007) e menor afinidade lipídica 

(JUNG et al., 2010) tem como característica menor volume de distribuição e 

clearance, levando a formulação a apresentar maiores concentrações quando 

comparada a emulsão lipídica nos mesmos regimes de administração. O fato da 

formulação nanoemulsionada apresentar maior Cp resulta nos valores observados 

de ASC, que são diretamente proporcionais a Cp do fármaco (STORPIRTIS et al., 

2011), podendo sugerir que a nanoemulsão avaliada apresenta maior potência 

anestésica assim como relatado por Fechner et al. (2004), Wang et al. (2007) e 

Gehrcke (2011). 

A recuperação anestésica em pacientes anestesiados sob regime de infusão 

contínua ocorre quando a concentração plasmática do agente anestésico atinge 

valores abaixo da janela terapêutica (GRAY et al., 1999; SHELLEY e SUTCLIFFE, 

2010). As concentrações observadas para o retorno anestésico de 2,4 ± 1,3 μg/ml 

para EMU e 3,2 ± 1,2 μg/ml para NANO são semelhantes as Cp de 2,15 μg/ml 

descritas para a emulsão lipídica por Beths et al. (2001) em cães SRD e menores 

que os 4 μg/ml relatados por Cockshott et al. (1992) em cães da raça Beagle. As 

diferenças observadas entre os estudos e na rotina clínica podem estar associadas 

à diferença entre raças (Zoran et al., 1993), protocolos anestésicos com utilização ou 

não de MPA, fármacos adjuntos (VUYK, 1997; HUGHES e NOLAN, 1999; BEIER, 

2007) além da formulação (CALVO et al., 2004). 

Como parâmetro de tempo de recuperação, foi considerado o tempo para 

decúbito esternal, sendo os tempos de 18,3 ± 7,5 minutos para EMU e 23 ± 15,3 

minutos para NANO menor que os observados por Corrêa (2010), de 38,8 minutos 

para a emulsão lipídica e 42,5 minutos para a nanoemulsão, com as mesmas doses 

e formulações, porém com um tempo de infusão de 90 minutos. Beier (2007) 

empregando a formulação lipídica encontrou um tempo para decúbito esternal de 

17,8 minutos. 
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A diferença nos tempos de recuperação observados por Corrêa (2010) é 

consequência do tempo de infusão prolongado que resultou em maior dose total e 

maior tempo para eliminação (HUGHES et al., 1992). Outro fator que pode ter 

contribuído para a diferença no tempo de recuperação pode ter sido a depressão 

hemodinâmica (LEE et al., 2008; SILVA et al., 2011) entretanto como não realizamos 

este tipo de avaliação não é possível afirmar que esta tenha interferência no tempo 

de recuperação dos animais.  

 A ausência de diferença dos parâmetros farmacocinéticos é relatada em 

diferentes formulações nanoemulsionadas de propofol como a formulação micelar 

testada por Ravenelle et al. (2008) e a microemulsão de Morey et al. (2006b), a 

formulação em pró-droga avaliada por Cleale et al. (2009) e a microemulsão de Lee 

et al. (2009). 

Os resultados obtidos demonstram que a farmacocinética não sofreu 

alteração em detrimento da substituição do veículo lipídico pelo SOLUTOL HS 15. 

Date e Nagarsenker (2008) relatam que o surfactante não altera a farmacodinâmica 

em ratos, permanecendo o propofol nanoemulsionado com características cinéticas 

semelhantes à emulsão lipídica. 

As formulações contendo o veículo Solutol HS 15 tem como característica, 

elevada biodisponibilidade com maior Tmax, quando comparada a outros veículos 

(KU e VELAGALETI, 2010), fato que não pode ser comprovado no presente estudo, 

pois empregou-se o regime de dose bolus associado à IC, sendo que em alguns 

animais o Tmax foi observado somente ao término da infusão. 

A maior Cmax no NANO esta relacionado com o maior Tmax descrito na 

literatura para formulações com Solutol (Ku e Velagaleti, 2010). O fato da primeira 

colheita ter sido aos dois minutos após a administração do propofol resultou em Cmax 

diferentes, pois a nanoemulsão necessita de maior tempo para liberação do propofol 

no plasma (SCHYWALSKY et al., 2003; TAMILVANAN, 2009), resultando em uma 

maior Cp no mesmo momento de avaliação, pois enquanto o propofol em emulsão 

lipídica esta passando pelo processo de distribuição, o propofol em nanoemulsão 

ainda esta no plasma (WELLIVER e RUGARI, 2009), sendo a distribuição 

influenciada pelo coeficiente de partição tecido/sangue que é diferenciado para as 

nanoemulsões (LEE et al., 2008). 

O fato do Solutol HS 15 apresentar maior tempo para a liberação do propofol 

(DATE e NAGARSENKER, 2008; BENNEWITZ e SALTZMAN 2009), não acarreta 
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alteração nos parâmetros farmacocinéticos, pois nesta formulação ocorre menor 

distribuição lipídica e maior eliminação, levando esta apresentação a ter um menor 

tempo de residência médio (MRT) e t1/2β (HALL et al., 1997). 

Os valores de Cmax observadas no NANO decorrem da menor solubilidade do 

veículo pelos tecidos lipídicos, resultado confirmado pelo menor Vdss da 

nanoemulsão. Esta formulação apresenta maior fração livre, e menor distribuição 

tecidual (GLEN, 2005; JUNG et al., 2010), resultado este diferente do observado por 

Morey et al. (2006a) e Lee et al. (2009) que encontraram maior concentração 

plasmática na formulação em emulsão lipídica. Este resultado foi atribuído por Lee et 

al. (2009) ao maior volume de distribuição de sua microemulsão.  

Em estudo anterior, avaliando uma microemulsão com o mesmo veículo do 

presente estudo, Lee et al. (2008) encontraram resultados semelhantes em ratos, 

onde a emulsão lipídica apresentou menor concentração plasmática e maior volume 

de distribuição que a formulação com Solutol. 

A partir da análise da ASC, pode-se verificar qual a exposição do paciente a 

um determinado fármaco (STORPIRTIS et al., 2011). Não foi observada diferença 

entre as ASC no EMU e NANO, assim como relatado por Cho et al. (2010). 

Entretanto, os valores observados no NANO foram maiores, refletindo as 

concentrações plasmáticas observadas, que são decorrentes da menor distribuição 

lipídica da nanoemulsão (JUNG et al., 2010). Torchilin (2007) descreve o maior valor 

de ASC como resultado do veículo que favorece a maior circulação do principio ativo 

no plasma e distribuição tecidual específica. Kim et al. (2007) relatam que o veículo 

nanoemulsionado altera o coeficiente de partição plasma/tecidos do fármaco, 

levando a maior Cp, fato este observado neste estudo. 

Os valores de ASC resultam da distribuição do propofol, sendo o menor valor 

da formulação lipídica resultado da maior afinidade lipídica e maior deposição nos 

compartimentos periféricos (LEE et al., 2008).  

 O volume de distribuição central representa a capacidade do fármaco em se 

distribuir no plasma, sendo os valores de 3,75 L/kg para EMU e de 2,38 L/kg para 

NANO maiores que os 1,4 L/kg encontrados por Zoran et al. (1993) e 1,0 L/K de 

Cockshott et al. (1992) para a formulação em emulsão lipídica, sendo que Lee et al. 

(2009) encontraram valores de V1 de 4,4 L para uma microemulsão e de 3,6 L para 

emulsão lipídica, que resultam em menores volumes que os do presente estudo. 

Segundo Beths et al. (2001), as diferenças em relação ao volume de distribuição 
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central estão relacionadas com as metodologias de cada estudo, tendo influência 

nos demais parâmetros farmacocinéticos. 

Os volumes de distribuição do segundo e terceiro compartimento são 

menores que os encontrados por Lee et al. (2009), sendo este resultado creditado a 

característica do veiculo da formulação em nanoemulsão. 

Os valores calculados para o volume de distribuição no estado de equilíbrio 

(Vdss) de 44,66 e 21,4 L/kg respectivamente para EMU e NANO refletem diretamente 

o caráter lipofílico do veículo lipídico do propofol convencional, que apresenta maior 

difusão entre os tecidos quando comparado a nanoemulsão, sendo comprovado 

pelos maiores valores de V2 e V3 para a formulação em emulsão lipídica. Segundo 

Kim et al. (2007) o veículo nanoemulsionado acarreta em menor distribuição tecidual 

e maiores concentrações plasmáticas. 

O fato da nanoemulsão apresentar menor Vdss representa que esta é menos 

difundida entre os tecidos (STORPIRTIS et al., 2011) desta forma encontrada em 

maiores concentrações no plasma e mais disponível para realizar ligações e exercer 

maiores efeitos clínicos (WILKINSON, 2005), fato este observado por Corrêa (2010), 

que encontrou valores menores de débito cardíaco, índice cardíaco, volume 

sistólico, índice sistólico, índice do trabalho ventricular esquerdo, e maiores para o 

índice de pressão da artéria pulmonar ocluída em cães anestesiadas com a mesma 

nanoemulsão empregada neste estudo. 

A depuração é uma medida farmacocinética que está intimamente 

relacionada com a eliminação de um fármaco do organismo (YOUNGS e SHAFER, 

2001; STORPIRTIS et al., 2011), sendo que os valores de clearance metabólico de 

81 ml/kg/min para EMU e de 48 ml/kg/min para NANO, semelhantes aos descritos 

por NOLAN et al. (1993), NOLAN e REID (1993) e LEE et al. (2009). Os resultados 

do presente estudo foram maiores que os de REID e NOLAN (1996) em cães 

geriatras, sendo justificados pela menor função hepática e menor fluxo hepático. Kim 

et al. (2007) relatam que a redução do clearance ocorre com ambas as formulações 

devido a idade. 

Segundo Allegaert (2008), a depuração do propofol pode ser alterada pela 

formulação como consequência de alterações de metabolismo. A semelhança entre 

os resultados obtidos e os da literatura demonstram que a formulação não leva a 

alterações da depuração, sugerindo que não existam diferenças importantes no 

metabolismo das formulações, sendo o menor valor de Cl no NANO conseqüência 
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do menor Vd, pois o clearance é derivado da taxa de eliminação e do volume de 

distribuição (ARMIJO, 2003; STORPIRTIS et al., 2011). 

Os menores valores das constantes de distribuição e redistribuição, resultam 

em menor velocidades de distribuição e redistribuição da nanoemulsão entre os 

compartimentos, sendo este resultado atribuído ao menor volume de distribuição e 

menor ligação tecidual (TAMILVANAN, 2009) que faz com que o propofol esteja em 

maior concentração no plasma (GEPTS, 1998; JUNG et al., 2010). 

A constante k10 é a responsável pela eliminação do propofol do 

compartimento central. Seu valor é influenciado pelo volume de distribuição, 

clearance e eliminação γ (ARMIJO, 2003; HAN et al. 2010), tendo influência direta 

sobre a meia-vida. Os valores de k10 foram 0,0253 min para EMU e 0,0207 min para 

NANO, resultados estes menores que os encontrados por LEE et al. (2009) de 0,135 

min e por Cockshott et al. (1992) de 0,034 min. A diferença entre os resultados pode 

ser explicada devido aos valores de eliminação γ, que no presente estudo foram de 

0,08/h enquanto Lee et al. (2009) encontraram um valor de eliminação de 0,36/h. 

Segundo Armijo (2003), quanto maior for a eliminação, maior será a sua constante, e 

menor será a meia-vida, sendo este resultado comprovado pela diferença entre os 

valores de eliminação γ e os tempos de meia-vida. 

  A t1/2α corresponde a meia-vida de distribuição, sendo observada evidenciada 

na queda abrupta de Cp ao término da IC. O valor da t1/2α é resultado da rápida 

eliminação e das altas constantes de distribuição do fármaco (ARMIJO, 2003). O 

resultado encontrado para a t1/2α em EMU de 2 min e para NANO de 4 min foram 

semelhantes aos valores relatados por Lee et al. (2009) de 3,05 min para uma 

microemulsão e 3,16 min para a emulsão lipídica, Chockshott et al. (1992) 

encontraram valores de t1/2α variando de 4 a 7 minutos e Nolan et al. (1993) tempos 

de t1/2α de 1 a 2 minutos para a emulsão lipídica. 

 A meia-vida de eliminação plasmática corresponde ao tempo necessário para 

que ocorra a eliminação de 50% da concentração plasmática de propofol dos tecidos 

e do plasma (SCHOENWALD, 2002). Os valores de t1/2β de 58 e 52 minutos 

respectivamente para EMU e NANO foram maiores que os 32 minutos descritos Lee 

et al. (2009) para uma microemulsão e menores que os descritos por Hall et al. 

(1997) de 131 minutos 199 minutos por Beier (2007), ambos para a formulação em 

emulsão lipídica. 
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Quando comparamos os resultados obtidos no presente estudo com os 

demais citados, é possível observar que os protocolos de administração do propofol 

sofreram variações, gerando doses diferentes que pode ter influenciado a constante 

de eliminação e a t1/2β (ARMIJO, 2003), pois se considera a dose total após o término 

da IC para os cálculos, portanto quanto maior a dose utilizada, maior será o tempo 

para que se atinja o valor de meia-vida de eliminação (STORPIRTIS et al., 2011). 

 A t1/2γ ou meia-vida de eliminação terminal foi maior que a calculada por Lee 

et al. (2009), sendo esta influenciada pela dose total e pelo clearance. Os valores de 

t1/2γ são diretamente proporcionais ao volume de distribuição, portanto, um grande 

volume de distribuição acarretara um grande valor de t1/2γ (STORPIRTIS et al. 2011), 

resultado observado em nosso estudo onde os valores da meia-vida de eliminação 

terminal foram de 11 horas para EMU e de 9,16 horas para NANO. 

 Segundo Hall et al. (1997), as diferenças nos valores de t1/2β e t1/2γ são 

corriqueiras pois se trata de um fármaco altamente lipossolúvel e com elevado 

clearance que apresenta metabolismo hepático, portanto alterações de fluxo 

sanguíneo hepático que são decorrentes de alterações do débito cardíaco, 

influenciaram os tempos de meia-vida β  e γ (LEE et al., 2008). 

Segundo Beths et al. (2001) é esperado encontrar variações nos parâmetros 

farmacocinéticos em estudos do propofol em cães. Lee et al. (2008) atribui as 

diferenças as variações na metabolização, sendo as alterações de fluxo hepático a 

principal fonte de variação dos parâmetros, principalmente do clearance. As 

variações na depuração acarretam em maior tempo de eliminação e resulta em 

maior meia-vida de eliminação e menor volume de distribuição (ARMIJO, 2003).       

Conforme os relatos de Lee et al. (2009) e Corrêa (2010) as duas formulações 

de propofol avaliadas causam alteração de débito cardíaco, podendo levar a 

alterações de depuração hepática, justificando as pequenas variações entre os 

estudos (PAVLIN et al., 1996). 

Os estudos de bioequivalência têm como objetivo avaliar uma nova 

formulação quanto à biodisponibilidade, comparando-o com uma formulação já 

consagrada. Para isto, são comparados os parâmetros farmacocinéticos de ASC0-24, 

ASC0-∞, Cmax e Tmax (CAMPOS e GOMES, 2011) sendo o ultimo não contemplado 

em nossa análise pois contemplou apenas concentrações plasmáticas após o 

término da infusão.  
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Para que duas formulações sejam consideradas bioequivalentes, estas 

devem apresentar resultados de intervalo de confiança dentro dos limites de 

bioequivalência que vai de 80 a 125% (KIM et al., 2007; CAMPOS e GOMES, 2011), 

resultado este não observado no presente estudo, sendo decorrente do elevado 

desvio padrão e pequeno número de animais para este tipo de analise. Segundo a 

resolução n0 391 de 09/08/99 da ANVISA (BRASIL, 1999), o protocolo experimental 

deveria ser composto no mínimo por 24 animais, sendo 12 fêmeas e 12 machos. 

A ausência de bioequivalência entre as formulações avaliadas é semelhante 

ao resultado de Lee et al. (2009) e contraria os estudos semelhantes que avaliaram 

sistemas nanoemulsionados de propofol, como os estudos de Paul et al. (2003), Kim 

et al. (2007) e Ravenelle et al. (2008). Apesar da ausência de bioequivalência como 

relatado por Lee et al. (2009), o propofol em nanoemulsão apresenta as mesmas 

características clínicas, sendo recomendado para uso clínico em cães por Corrêa 

(2010).  

Com os resultados do presente estudo é possível empregar o propofol em 

nanoemulsão com o veículo SOLUTO HS 15 em anestesias por infusão contínua. 

Os parâmetros farmacocinéticos de volume de distribuição e clearance observados 

foram semelhantes entre as formulações, mantendo as características do propofol 

descritas por White (2005) e Shelley e Sutcliffe (2010), de ser um anestésico 

recomendado para indução e manutenção anestésica por infusão contínua com 

rápida indução, metabolização e eliminação, fácil titulação, recuperação rápida e 

calma e com mínimo efeito cumulativo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos e na metodologia proposta é possível 

concluir: 

 

1 O propofol em nanoemulsão não apresenta diferenças farmacocinéticas em 

comparação à formulação convencional em emulsão lipídica. 

 
2 As formulações não são bioequivalentes 

 

3 A administração das duas formulações de propofol no regime de infusão contínua 

propicia concentrações plasmáticas compatíveis com plano anestésico superficial 

em cães. 

 

4 O veículo SOLUTOL HS 15 não altera os parâmetros farmacocinéticos do 

propofol em cães. 
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7 ANEXOS 
 

  A seguir estão dispostas os resultados das análises cromatrográficas, curvas 
farmacocinéticas e parâmetros farmacocinéticos individuais de cada animal 

submetido a indução e manutenção anestésica com propofol a 1% em emulsão 
lipídica (EMU, n = 6) e em nanoemulsão (NANO, n = 6). 
 

 

Análise cromatográfica  
 

 Concentrações plasmáticas individuais e média com desvio padrão em μg/ml 

nos tempos de coleta durante a infusão contínua nos animais do NANO 

 

TEMPO 
C1-

NANO 
C2-

NANO 
C3-

NANO 
C4-

NANO 
C5-

NANO 
C6-

NANO 
MEDIA 
NANO 

Desv 
pad 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2m 16,264 13,212 17,441 26,357 18,825 21,439 18,923 4,549 

5m 12,650 8,490 15,095 20,660 17,500 15,802 15,033 4,167 

10m 11,095 6,924 19,088 16,164 16,423 16,475 14,361 4,478 

15m 14,740 6,254 15,331 16,484 16,620 10,862 13,382 4,072 

30m 12,289 6,806 15,420 16,688 19,076 16,311 14,432 4,334 

60m 16,707 7,320 17,376 22,032 23,245 9,461 16,024 6,471 

 
 

Concentrações plasmáticas individuais e média com desvio padrão em μg/ml 

nos tempos de coleta durante a infusão contínua nos animais do EMU 

 

TEMPO 
C1-

EMU 
C2-

EMU 
C3-

EMU 
C4-

EMU 
C5-

EMU 
C6-

EMU 
MEDIA 
EMU 

Desv 
pad 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2m 16,924 18,809 10,869 18,138 4,654 8,793 12,253 5,787 

5m 16,281 12,929 9,815 13,315 4,390 5,477 9,185 4,694 

10m 13,750 12,705 10,842 11,475 3,902 4,791 8,743 4,183 

15m 12,589 12,548 4,082 10,372 3,063 4,745 6,962 4,419 

30m 14,524 11,352 7,847 12,546 3,589 4,807 8,028 4,399 

60m 15,529 12,631 9,347 14,120 4,141 6,156 9,279 4,547 

 
 

 
 

Concentrações plasmáticas individuais e média com desvio padrão em μg/ml 

nos tempos após o término da infusão contínua nos animais do NANO  
 

TEMPO 
C1-

NANO 
C2-

NANO 
C3-

NANO 
C4-

NANO 
C5-

NANO 
C6-

NANO 
Média 

Desv 
pad 

0 16,707 7,320 17,376 22,032 23,245 9,461 16,024 6,471 

5m 6,860 2,561 8,676 13,264 12,154 6,961 8,413 3,908 

10m 5,218 1,662 5,083 10,862 11,535 5,423 6,631 3,808 

15m 3,222 1,444 5,718 8,643 7,954 4,177 5,193 2,785 

30m 3,272 1,586 3,908 5,097 5,990 2,781 3,772 1,594 

1h 2,111 0,868 3,033 4,185 2,679 2,213 2,515 1,100 

1,5h 0,949 0,848 2,041 1,781 2,392 1,677 1,615 0,608 
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2h 0,639 0,528 1,491 1,950 1,664 0,960 1,205 0,581 

3h 0,375 0,312 1,073 1,000 1,683 1,384 0,971 0,544 

4h 0,309 0,297 0,680 0,788 1,134 0,595 0,634 0,315 

6h 0,124 0,162 1,530 0,611 0,518 0,337 0,547 0,518 

10h 0,070 0,110 0,460 0,371 0,205 0,365 0,263 0,158 

24h 0,040 0,035 0,167 0,185 0,062 0,074 0,094 0,066 

 
 

Concentrações plasmáticas individuais e média com desvio padrão em μg/ml 

nos tempos após o término da infusão contínua nos animais do EMU 
 

TEMPO 
C1-

MEU 
C2-

EMU 
C3-

EMU 
C4-

EMU 
C5-

EMU 
C6-

EMU 
MÉDIA 
EMU 

desv 
pad 

0 15,529 12,631 9,347 14,120 4,141 6,156 9,297 4,547 

5m 4,952 3,490 4,232 4,668 1,100 4,709 3,858 1,446 

10m 3,797 2,848 2,756 3,634 1,003 1,861 2,650 1,065 

15m 3,208 3,749 2,455 3,065 0,811 1,538 2,471 1,110 

30m 1,972 2,129 2,544 3,408 0,996 1,083 2,022 0,910 

1h 1,220 1,509 1,655 0,899 0,490 0,843 1,103 0,440 

1,5h 1,057 0,827 1,627 0,722 0,887 0,511 0,938 0,383 

2h 0,736 0,804 1,241 0,408 0,436 0,439 0,677 0,324 

3h 0,551 0,613 0,852 0,321 0,346 0,721 0,568 0,208 

4h 0,258 0,524 0,823 0,178 0,169 0,221 0,362 0,261 

6h 0,156 0,431 0,321 0,104 0,100 0,195 0,218 0,132 

10h 0,143 0,121 0,145 0,025 0,094 0,138 0,111 0,046 

24h 0,075 0,068 0,064 0,036 0,049 0,066 0,060 0,014 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  



62 
 

GRÁFICOS DE CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DURANTE A INFUSÃO  
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CURVA FARMACOCINÉTICA APÓS O TÉRMINO DA INFUSÃO CONTÍNUA 

 
 

Cão 01 

 
 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0

4

8

12

16

20

24

3 6 9 12 24

NANO

EMU

Tempo (horas)

C
p

 (


g
/m

l)

 
 
 
 

 
Cão 02 

 

 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0

4

8

12

16

20

24

3 6 9 12 24

NANO

EMU

Tempo (horas)

C
p

 (


g
/m

l)

 
 
 

 
 

 



66 
 

Cão 03 

 
 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0

4

8

12

16

20

24

3 6 9 12 24

NANO

EMU

Tempo (horas)

C
p

 (


g
/m

l)

 
 
 
 

 
Cão 04 

 

 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0

4

8

12

16

20

24

3 6 9 12 24

NANO

EMU

Tempo (horas)

C
p

 (


g
/m

l)

 
 
 

 
 
 

 
 
 



67 
 

Cão 05 

 
 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0

4

8

12

16

20

24

3 6 9 12 24

NANO

EMU

Tempo (horas)

C
p

 (


g
/m

l)

 
 
 
 

 
Cão 06 

 

 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0

4

8

12

16

20

24

3 6 9 12 24

NANO

EMU

Tempo (horas)

C
p

 (


g
/m

l)

 
 
 

 
 
 

 
 
 



68 
 

PARÂMETROS FARMACOCINÉTICOS INDIVIDUAIS   

 
 

ANIMAL Cmax ASC0-24 ASC 0-∞ 

C1 EMU 16,92 1.315,61 1.316,77 

C2 EMU 18,81 1.242,94 1.243,29 

C3 EMU 10,87 1.060,83 1.062,55 

C4 EMU 18,14 1.087,91 1.088,47 

C5 EMU 4,65 459,94 460,90 

C6 EMU 8,79 664,55 665,38 

média 13,03 971,96 972,90 

desv pad 5,79 337,50 337,48 

 
 

ANIMAL V1 V2 V3 Vdss 

C1 EMU 2,03 4,61 27,59 34,22 

C2 EMU 2,50 4,63 10,29 17,42 

C3 EMU 3,38 7,47 22,68 33,53 

C4 EMU 2,22 4,62 25,67 32,51 

C5 EMU 7,47 20,94 6,07 89,08 

C6 EMU 4,92 12,16 31,37 61,20 

média 3,75 9,07 20,61 44,66 

desv pad 2,11 6,52 10,12 25,96 
 

ANIMAL CL Cl1 Cl2 Cl3 

C1 EMU 627,00 64,74 494,71 62,23 

C2 EMU 737,11 70,57 857,26 104,95 

C3 EMU 442,26 49,89 655,35 20,69 

C4 EMU 913,55 91,68 597,80 41,51 

C5 EMU 976,89 127,34 4.113,05 103,16 

C6 EMU 1.050,55 87,49 418,26 105,70 

média 791,23 81,95 1.189,41 73,04 

desv pad 231,67 26,98 1.440,17 37,00 

 
 

ANIMAL t1/2α t1/2β t1/2 γ MRT 

C1 EMU 1,75 38,56 635,62 9,16 

C2 EMU 1,20 23,85 218,23 5,48 

C3 EMU 2,34 107,13 1.137,64 11,46 

C4 EMU 1,57 38,34 636,41 5,99 

C5 EMU 0,90 79,73 809,42 12,95 

C6 EMU 4,60 61,19 528,30 9,48 

média 2,06 58,14 660,94 9,09 

desv pad 1,34 31,07 304,67 2,94 

 
 

ANIMAL k10 k12 k13 k21 k31 

C1 EMU 0,0319 0,2440 0,0307 0,1073 0,0023 

C2 EMU 0,0283 0,3434 0,0421 0,1851 0,0102 

C3 EMU 0,0148 0,1940 0,0061 0,0878 0,0009 

C4 EMU 0,0413 0,2690 0,0187 0,1294 0,0016 

C5 EMU 0,0171 0,5509 0,0138 0,1964 0,0017 

C6 EMU 0,0185 0,0850 0,0215 0,0344 0,0034 

média 0,0253 0,2811 0,0221 0,1234 0,0033 

desv pad 0,0103 0,1576 0,0127 0,0610 0,0035 
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ANIMAL A B C 

C1 EMU 12,03 3,46 0,29 

C2 EMU 9,06 2,66 1,10 

C3 EMU 6,81 2,52 0,14 

C4 EMU 10,59 3,67 0,13 

C5 EMU 3,23 0,94 0,12 

C6 EMU 5,33 0,86 0,31 

média 7,84 2,35 0,35 

desv pad 3,32 1,21 0,38 

 
 

ANIMAL α β γ 

C1 EMU 23,83 1,08 0,07 

C2 EMU 34,61 1,74 0,19 

C3 EMU 17,79 0,39 0,04 

C4 EMU 26,45 1,09 0,07 

C5 EMU 46,22 0,52 0,05 

C6 EMU 9,03 0,65 0,08 

média 26,32 0,91 0,08 

desv pad 12,98 0,50 0,06 

 
 

ANIMAL Cmax ASC0-24 ASC 0-∞ 

C1 NANO 16,71 1276,78 1277,50 

C2 NANO 13,21 740,11 740,54 

C3 NANO 19,09 2156,43 2158,35 

C4 NANO 26,36 2262,79 2265,47 

C5 NANO 23,25 2193,87 2194,56 

C6 NANO 21,44 1591,96 1592,84 

média 20,01 1703,66 1704,88 

desv pad 4,71 613,36 613,98 

 
 

ANIMAL V1 V2 V3 Vdss 

C1 NANO 1,89 3,34 22,60 27,83 

C2 NANO 4,28 10,78 29,45 44,51 

C3 NANO 1,83 2,49 10,13 14,45 

C4 NANO 1,47 1,21 10,80 13,48 

C5 NANO 1,49 2,67 4,90 9,06 

C6 NANO 3,34 3,62 12,13 19,08 

média 2,38 4,02 15,00 21,40 

desv pad 1,16 3,42 9,15 12,99 

 
 

ANIMAL CL Cl1 Cl2 Cl3 

C1 NANO 679,50 67,25 319,20 31,00 

C2 NANO 1143,50 100,11 1090,96 79,46 

C3 NANO 228,09 27,61 290,03 47,29 

C4 NANO 246,74 24,94 92,62 28,81 

C5 NANO 268,15 31,06 78,80 10,48 

C6 NANO 506,28 42,19 157,30 35,81 

média 512,04 48,86 338,15 38,81 

desv pad 357,02 29,50 382,01 23,23 
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ANIMAL t1/2α t1/2β t1/2 γ MRT 

C1 NANO 2,32 40,84 760,84 6,30 

C2 NANO 1,74 56,74 511,39 6,91 

C3 NANO 2,31 36,79 479,63 8,19 

C4 NANO 4,36 36,43 600,65 8,79 

C5 NANO 6,79 80,89 463,33 4,48 

C6 NANO 6,64 62,43 494,92 6,90 

média 4,03 52,35 551,79 6,93 

desv pad 2,27 17,68 113,13 1,51 

 
 

ANIMAL k10 k12 k13 k21 k31 

C1 NANO 0,0355 0,1686 0,0164 0,0956 0,0014 

C2 NANO 0,0234 0,2547 0,0164 0,1012 0,0027 

C3 NANO 0,0151 0,1582 0,1860 0,1164 0,0047 

C4 NANO 0,0170 0,0632 0,0258 0,0768 0,0027 

C5 NANO 0,0208 0,0528 0,0196 0,0295 0,0021 

C6 NANO 0,0126 0,0471 0,0070 0,0435 0,0030 

média 0,0207 0,1241 0,0452 0,0772 0,0028 

desv pad 0,0082 0,0836 0,0692 0,0342 0,0011 

 
 

ANIMAL A B C 

C1 NANO 12,18 4,57 0,15 

C2 NANO 5,68 1,55 0,24 

C3 NANO 11,27 4,94 1,25 

C4 NANO 12,71 8,23 0,89 

C5 NANO 16,53 4,36 0,54 

C6 NANO 6,16 2,79 0,63 

média 10,75 4,41 0,62 

desv pad 4,16 2,27 0,41 

 
 

ANIMAL α β γ 

C1 NANO 17,98 1,02 0,06 

C2 NANO 23,22 0,73 0,08 

C3 NANO 17,99 1,13 0,09 

C4 NANO 9,55 1,14 0,07 

C5 NANO 6,13 0,51 0,09 

C6 NANO 6,26 0,67 0,08 

média 13,52 0,87 0,08 

desv pad 7,17 0,26 0,01 

 

 

Valores médios das macroconstantes para NANO e EMU 
 

 A B C 

NANO 10,75±4,16 4,41±2,27 0,62±0,41 

EMU 7,84±3,32 2,35±1,21 0,35±0,38 

 


