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AÇÃO DA NIFEDIPINA NA HEMODINÂMICA E NAS TROCAS GASOSAS EM
CÃES COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA EXPERIMENTAL
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Objetivo - Avaliar a ação da nifedipina na
hemodinâmica e nas trocas gasosas na insufici-
ência respiratória aguda experimental.

Métodos - Após lesão pulmonar provocada
em 16 cães com a instalação endotraqueal de
ácido clorídrico (HC1) (O,1N; pH = 2,0; 2,0 ml/kg
de peso) e estabilização observada pela redução
mantida da PaO2

 
, soro fisiológico (6 cães) ou

nifedipina (10 cães) 30 µµg/kg de peso foram admi-
nistrados por via intravenosa. As variáveis
hemodinâmicas e d as trocas gasosas foram ana-
lisadas em condições basais, após a lesão por
HC1, e 10 e 30 minutos após a administração de
nifedipina ou soro fisiológico.

Resultados - A instilação endotratraqueal de HC1
promoveu queda significante da PaO2, do índice de
transporte de oxigênio sistêmico (IT02S) e aumento a
mistura venosa (QVA/Q). A administração da
nifedipina provocou redução significante da pressão
arterial média sistêmica (Pas), do índice da resistên-
cia vascularsistêmica (IRVS) e pulmonar (IRVP), com
aumento vascular do índice cardíaco (IC) e do índice
sistólico (IS), e sem alteração das pressões médias da
artéria pulmonar (Pap) e do capilar pulmonar (Pcap);
nas trocas gasosas, após nifedipina,observamos aumen-
to significante da PaO2, da Pv02 e do IT02S, sem al-
teração significativa da QVA/q e da diferença
alvéolo-arterial de oxigênio (P(A-a)02).

Conclusão - A nifedipina promoveu vasodi-
latação sistêmica e, provavelmente por aumento do
retorno venoso e/ou por mecanismo reflexo, aumento
do IC, elevando o IT02S.

O IRVP diminuiu no grupo nifedipina, sem
alteração significativa na Pap e na Pcap, prova-
velmente em decorrência ao efeito vasodilatador
sistêmico da droga.

THE EFFECT OF NIFEDIPINE ON HEMODY-
NAMIC AND GAS EXCHANGE IN A CANINE

MODEL OF ACUTE LUNG INJURY

Purpose - Evaluate the action of nifedipine, a
calcium channel blocking agent, on the
hemodynamics and gas exchange experimental
acute respiratory failare.

Methods - Lung injury was provoked in
sixteen monpreldogs with intra tracheal instillation
of hydrochloric acid (HC1) (O.1N; pH = 2.0, 2.0
ml/Kg body weight). As steady state was achieved
after HC1 instillation (maintanance of a stable ar-
terial P02), saline 1 ml (six dogs) or nifedipine (ten
dogs) 30 µµg/kg for body weight were intravenously
injected. The hemodynamic variables and gas
exchange parameters were analyzed before HC1,
after HC1 and 10 and 30 minutes after nifedipine
or saline.

Results -  The intratracheal instillation of
HC1 provoked significant drop of PaO2, of syste-
mic oxygen transport index (IT02S), and increase
ofvenous admixture (QVA/Q). Nifedipine provoked
significant reduction of the mean systemic arterial
pressure (Pas), and of the systemic (IRVS) and
pulmonary vascular resistance index (IRVP), with
significant increase of cardiac (IC) and systolic
index (IS), with no changes ot the mean arterial
pulmonary (Pap) and capillary pressures (Pcap).
After nifedipine there was a significant increase of
PaO2, Pv02, and IT02S, with no significant
variations of QVA/Q and alveolar arterial 02
difference (P(A-a)02).

Conclusion - Nifedipine promoted systemic
vasodilation, and probably by increasing the
venous return and/or by a reflex mechanism, the car-
diac output increased, augmenting the I T02S.

The IRVP decreased in the nifedipine group,
with no significant alterations of Pap and Pcap,
probably consequent to the systemic vasodilatation
provoked by the drug.
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A PaO2 aumentou no grupo nifedipina, como
conseqüência do aumento da Pv02, desde que não
ocorreram alterações na QVA/Q, na P(A-a) 02, na
fração inspirada de oxigênio e na ventilação
alveolar.

Palavras-chave—Síndrome de desconforto respirató-
rio do adulto (SDRA), nifedipina, hemodinâmica.

The arterial P0
2
 augmented in the nifedipine

group, as a consequence of mixed venous P02
increase, since no changes ocurred in QVA/Q,
P(A-a)02, inspiredfraction of 02 and alveolar
ventilation.

Key Words - ARDS, nifedipine, hemodynamic.
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Disfunção miocárdica e aumento da resistência
vascular pulmonar (RVP) são as maiores indicações
para o uso de vasodilatadores na Síndrome do Des-
conforto Respiratório do Adulto (SDRA)1. Prejuízo
da função cardíaca pode ser observado em várias cau-
sas de SDRA (choque, sepsis, trauma, etc.) e tam-
bém por alterações associadas tais como os distúrbi-
os ácido-básicos, ventilação mecânica com pressão
positiva expiratória final (PEEP) e drogas2. A hiper-
tensão pulmonar que tem sido observada em estudos
experimentais3 e clínicos4 é sinal de mau prognóstico
na SDRA4.

Vários vasodilatadores tem sido utilizados em
SDRA causando aumento do débito cardíaco (Q) e
diminuição da RVP, mas causando redução da PaO2
e aumento do shunt veno-arterial5 7.

Poucos estudos foram realizados com o uso da
nifedipina em SDRA, droga bloqueadora dos canais
de cálcio8, a qual pode causar prejuízo das trocas ga-
sosas, apesar da melhora hemodinâmica. Nosso ob-
jetivo foi estudar os parâmetros hemodinâmicos e das
trocas gasosas utilizando-a em um modelo experimen-
tal em cães de insuficiência respiratória aguda9: a
instilação intratraqueal de HC1.

MÉTODOS

Foram utilizados 16 cães, anestesiados com
pentobarbital sódico (20,0 mg/kg de peso corporal),
intubados e curarizados com brometo de pancurônio
(0,5 mg/kg de peso). Os cães foram ventilados com
ar ambiente através de respirador a pressão (BIRD
MARK 7—Bird Corportation—Palm Springs, Ca,
USA). A PaCO2 foi mantida entre 30 e 40 mmHg.
Cateteres foram colocados na artéria femoral para re-
tirada de amostras sangüíneas e para medida da pres-
são arterial sistêmica e na veia femoral para infusão

de drogas e líquidos. A veia jugular interna foi disse-
cada e um cateter de Swan Ganz 7F introduzido na
artéria pulmonar, sendo possível medir pressão do
átrio direito (PAD), pressão média da artéria pulmo-
nar (Pap), pressão média de capilar pulmonar (Pcap),
e débito cardíaco (Q) medido pela técnica de
termodiluição através do aparelho Gould Mod-Car-
diac Index Computer SI 1435—Oxnard, Ca, USA).
A administração de soro fisiológico obedeceu as per-
das do período.

Após um período de estabilização e medida dos
parâmetros basais (fase 1), a lesão pulmonar foi
provocada pela instilação de ácido clorídrico na son-
da orotraqueal (HC1 0,1N; pH = 2,0; 2,0 ml/kg de
peso corporal)9. O nível de PaO2 foi seguido até ele
se reduzir e se estabilizar por mais de 30 minutos.
Quando a PaO2 foi considerada estável nenhuma
modificação foi realizada, e os parâmetros hemodinâ-
micos, ventilatórios e de trocas gasosas foram obti-
dos (fase 2). Os animais com lesão pulmonar foram
divididos em dois grupos: grupo I (G-I)—seis cães
(média de peso corporal—14,8 kg): receberam soro
fisiológico 1 ml intravenoso—grupo controle; grupo
II (G-II) — dez cães (média de peso corporal — 16,5
kg): receberam nifedipina (30 µµg/kg) por via
intravenosa. A droga foi administrada lentamente, em
dois minutos, protegida da luz durante a preparação
e administração. Amostras sangüíneas e parâmetros
hemodinâmicos e ventilatórios foram obtidos aos 10
e 30 minutos após a administração da nifedipina ou
soro fisiológico, fases 3 e 4 respectivamente.

Dos parâmetros hemodinâmicos obtidos foi pos-
sível determinar o IRVS, o IRVP, o IC e os IS atra-
vés de fórmulas clássicas10.

Das amostras do sangue arterial e venoso mis-
to foram determinados o pH arterial, a pressão par-
cial de oxigênio arterial (PaO2) e venoso misto
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  TABELA I—Variáveis hemodinâmicas (médias e desvios-padrão) dos animais dos grupos I (controle) e II (nifedipina): nas   fases 1 (basal), 2 (após
HC1), 3 (10 minutos após salina ou nifedipina) e 4 (30 minutos após salinha ou nifedipina).

FASE
Variáveis Grupo        1       2       3        4

Pas I 157,5 ± 31,1 147,0 ± 18,4 155,3 ± 34,3 148,7 ± 23,3
II 155,8 ± 42,0 168,0 ± 39,5 120,4 ± 30,2* 130,0 ± 33,5

IC I 5,0 ± 1,7 4,7 ± 1,3 4,2 ± 1,3 3,5 ± 1,0
II 4,5 ± 2,4 3,8 ± 1,7 5,5 ± 2,3* 4,7 ± 2,0

IRVS I 5864 ± 1944 5739 ± 1356 6580 ± 1073 7725 ± 1264*
II 6714 ± 4415 8377 ± 4862 3744 ± 1344* 4918 ± 2250

FC I 126 ± 26 146 ± 25 162 ± 26 158 ± 26
II 175 ± 42 160 ± 36 167 ± 20 167 ± 20

IS I 31,2 ± 10,7 32,4 ± 8,7 26,8 ± 9,0 23,1 ± 9,2
II 26,8 ± 15,6 23,9 ± 10,3 33,3 ± 14,8* 27,9 ± 11,7*

Pap I 19,2 ± 4,3 16,2 ± 5,1 15,7 ± 2,6 15,2 ± 4,1
II 19,9 ± 5,3 18,9 ± 4,6 18,8 ± 3,8 19,4 ± 4,9

IRVP I 519 ± 218 385 ± 134 518 ± 137 589 ± 170
II 652 ± 478 730 ± 503 503 ± 338* 653 ± 466

IRVP/IRVS I 9,4 ± 4,2 8,5 ± 3,9 8,0 ± 1,2 8,2 ± 2,7
II 11,2 ± 6,5 9,0 ± 4,5 10,8 ± 4,8 12,6 ± 4,4

Pcap I 5,4 ± 2,7 4,2 ±0,4 3,6 ± 0,7 3,5 ± 3,1
II 4,7 ± 1,9 5,3 ± 2,8 4,6 ± 1,9 3,9 ± 2,1

Pas = pressão arterial média sistêmica (mmHg); IC = índice cardíaco (L. min-1.m-2); IRVS = índice da resistência vascular sistêmica (dyn.s.cm -5.m-2); FC = freqüência
cardíaca (bpm); IS = índice sistólico (ml.b-1.m-2); Pap = pressão arterial média sistêmica (mmHg); IRVP = índice da resistência vascular pulmonar (dyn.s.cm-5 m-2);
IRVP/IRVS = relação entre IRVP e IRVS (x 10-2); Pcap = pressão de capilar pulmonar (mmHg); * p < 0,05 (estatisticamente significantes).

(Pv02), e a pressão parcial do gás carbônico do san-
gue arterial (PaC02). Amostras do ar expirado foram
coletadas em um balão de neoprene-látex e a fração
expirada de 02 (FE02) e C02 (FEC02) foram medi-
das nos analisadores Beckman 02 analyser (OM 11—
Anaheim, Ca, USA) e C02 analyser (LB-2 -
Anaheim, Ca, USA).

Das variáveis das trocas gasosas foi possível cal-
cular a saturação de hemoglobina do sangue arterial
e venoso misto, assim como o conteúdo de oxigênio
do sangue arterial (CaO2), venoso misto (Cv02) e do
capilar pulmonar distal (Cc’02)11 Foi possível calcu-
lar também, através de fórmulas clássicas12,13, a
P(A-a)02, QVA/Q, o IT02S, o consumo de oxigênio
(V02) e o espaço morto fisiológico (VEM/VC).

Os resultados foram submetidos a análise esta-
tística14: a comparação entre os grupos foi realizada
pelo teste de Mann-Whitney; a comparação entre as
fases dentro de cada grupo foi realizada pela análise
de variância por postos de Friedman. O nível de
significância considerado foi p < 0,05.

RESULTADOS

As variáveis hemodinâmicas e das trocas gaso-
sas dos animais dos grupos controle e nifedipina es-
tão nas tabelas I e II e figuras 1 e 2.

Não houve diferença significante entre os gru-
pos nas fases 1 (basal) e 2 (após a instalação de
HC1). Os níveis de PaC02 não apresentaram va-
riações significativas durante todo o experimento,
demonstrando que a ventilação alveolar não variou
em ambos os grupos. Alterações nas trocas gaso-
sas foram observadas nos dois grupos após a
instilação do HC1 (fase 2): a PaO2 e o IT02S di-
minuíram e a QVA/Q aumentou significantemente
(tab II).

No grupo I observou-se tendência a redução do IC,
sem alteração do IRVP, da Pap, da Pcap e da Pas. O
IRVS apresentou aumento significativo após 30 minu-
tos da administração de soro fisiológico (fase 4) (fig.1).

No grupo II, após a administração de nifedipina,
houve redução significativa da Pas (fase 3 < fase 2),
do IRVS e IRVP (fase 3 < fase 2) com aumento do
IC e do IS (fase 3 > fase 2). O IS permaneceu
significantemente maior na fase 4 do que na fase 2
(tab I). No grupo II, após nifedipina (fases 3 e 4) não
houve alteração da QVA/Q e da P(A-a)02 quando
comparado com a fase 2 (tab II). Nesse mesmo gru-
po, a PaO2 e a Pv02 aumentaram significantemente
após a nifedipina (fases 3 e 4 > fase 2) mas o IT02S
aumento somente durante a fase 3 (tab II).
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TABELA II — Variáveis das trocas gasosas e pressão das vias aéreas (médias e desvios-padrão) dos animais e dos grupos 1 (controle)
e II (nifedipina) nas fases 1 (basal), 2 (após HC1), 3 (10 minutos após salina ou nifedipina) e 4 (30 minutos após salina ou nifedipina).

FASE

Variáveis Grupo 1 2 3 4

PaCO2 I 34,8 ± 1,1 35,1 ± 1,8 34,2 ± 2,7 33,2 ± 2,6
mmHg II 35,7 ± 4,3 35,4 ± 4,0 35,4 ±3,5 36,0 ± 5,2

PaO2 I 78,9 ± 4,8 52,9 ±5,5* 52,3 ± 5,1 52,9 ± 4,5
II 74,9 ± 5,9 51,1 ± 4,1* 56,7 ± 4,7* 57,2 ± 9,2*

CaO2 I 18,15 ± 2,70 14,51 ± 1,03 15,27 ± 2,32 15,72 ± 2,15
vol % II 16,21 ± 4,28 15,82 ± 3,28 17,23 ± 3,63 16,64 ± 3,80

PvO2 I 47,4 ± 7,6 39,6 ± 2,7 37,1 ± 5,1 38,0 ± 5,4
mmHg II 44,2 ± 6,7 37,7 ± 2,9* 41,8 ± 5,3* 43,6 ± 5,2*

CvO2 I 14,93 ± 3,36 11,96 ± 0,76 11,20 ± 1,99 11,67 ± 2,27
vol % II 12,34 ± 3,24 12,36 ± 3,02 13,82 ± 3,25 13,64 ± 3,07

C(a-v)O2 I 3,22 ± 1,43 2,58 ± 0,57 4,07 ± 1,17 4,05 ± 1,96
vol % II 3,77 ± 1,61 3,45 ± 1,06 3,41 ± 1,83 3,00 ± 1,51

P H I 7,39 ± 0,04 7,35 ± 0,02 7,31 ± 0,06 7,30 ± 0,10
II 7,39 ± 0,04 7,31 ± 0,09 7,27 ± 0,08 7,25 ± 0,11

ITO2S I 883,6 ± 211,1 671,0 ± 152,0 644,1 ±195,4 553,6 ± 185,9
ml/min/m2 II 731,9 ± 423,0 581,8 ± 247,3* 930,8 ± 417,8* 775,1 ± 374,1

VO2 I 113 ± 77 78 ± 13 108 ± 13 86 ± 30
(x10 -2l/min) II 119 ± 79 88 ± 41 121 ± 52 103 ± 62

P(A-a)O2 I 16,2 ± 6,1 36,4 ± 11,6 39,5 ± 10,7 41,8 ± 4,9
vol % II 19,2 ± 8,6 34,3 ± 10,9 34,6 ± 9,8 32,1 ± 8,1

QVA/Q I 11,7 ± 9,2 43,9 ± 11,6* 39,0 ± 7,7 42,0 ± 12,8
vol % II 10,9 ± 6,7 42,7 ± 9,6* 42,0 ± 8,0 44,7 ± 21,3

VEM/VCI II 0,48 ± 0,11 0,57 ± 0,04 0,51 ± 0,12 0,53 ± 0,08
0,45 ± 0,06 0,53 ± 0,10 0,50 ± 0,09 0,54 ± 0,09

PP I 12,0 ± 2,3 18,2 ± 3,7 18,7 ± 3,1 19,2 ± 3,5
cmH2O II 15,0 ± 3,5 18,4 ± 3,1 18,8 ± 3,2 18,6 ± 3,2

PaCO2 = Pressão parcial de gás carbônico do sangue arterial; Pressão parcial de oxigênio do sangue arterial (PaO2) e venoso misto (PvO2); Conteúdo de oxigênio do
sangue arterial (CaO2) e venoso misto (VcO2); C(a-v)O2 =011 diferença do conteúdo arterio-venoso de oxigênio; ITO2S = índice de transporte de oxigênio sistêmico;
VO2 = consumo de oxigênio; QVA/Q = mistura venosa; P(A-a)O2 = diferença alveolo-arterial de oxigênio; VEM/VC = espaço morto fisiológico; PP = pressão
inspiratória das vias aéreas.

DISCUSSÃO

Drogas vasoativas usadas na SDRA podem pro-
vocar prejuízo da relação ventilação-perfusão, cau-
sando aumento do “shunt” veno-arterial e hipoxemia
arterial11. Esses efeitos deletérios foram observados
com o uso do nitroprussiato de sódio6, minoxidil5 e
nitroglicerina7. Entretanto alguns autores6,15 têm ob-
servado que a hidralazina e nifedipina utilizadas na
SDRA aumentam a PaO2 significantemente sem al-
teração significativa no “shunt” veno-arterial, apesar
dos efeitos hemodinâmicos observados.

Em nosso estudo observamos que a nifedipina
reduz o IRVS e a Pas (tab I). A ação dessa droga na
circulação sistêmica decorre do bloqueio competitivo
dos canais de cálcio, impedindo a influxo do íon cál-
cio para as células musculares dos vasos, reduzindo a
sua contração e levando à vasodilatação8. Após sua ad-
ministração houve aumento significativo do IC, prova-

velmente em conseqüência da redução da pós-carga
por vasodilatação e ativação reflexa do sistema nervo-
so simpático produzindo efeito inotrópico e
cronotrópico positivos8 (fig. 1). O aumento do IC
acompanhou-se de aumento da QVA/Q em alguns es-
tudos17, o que não observamos em nossos animais.

O IRVP diminuiu significantemente no grupo II
após a administração da nifedipina (fase 3) (Tb I).
Essa redução poderia ser devida a sua ação direta
nas células musculares dos vasos pulmonares ou in-
diretamente, através do aumento do débito cardíaco
que promoveria o recrutamento de vasos pulmona-
res previamente ocluídos18: comprimidos e/ou
distorcidos pelo edema pulmonar causado pelo HC1.

A relação IRVP/IRVS é bom parâmetro para
avaliar a ação de drogas na circulação sistêmica e pul-
monar19. Como a nifedipina reduziu o IRVP e o
IRVS, mas a relação IRVP/IRVS apresentou uma
tendência a aumento, provavelmente a ação da dro-
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Fig. 1 - ïndice cardíaco (IC), índice da resistência Vascular Sistêmica (IRVS),
Índice da Resistência Vascular Pulmonar (IRVP) e relação entre IRVP e (IRVP/
IRVS) dos animais do grupo controle (linhas cheias e círculos) e do grupo
nifedipina (linhas cheias e triângulos) nas fases 1 (basal), 2 (após a instilação de
HC1), 3 e 4 (respectivamente 10 e 30 minutos após a administração de soro
fisiológico ou nifedipina).

Fig. 2 - Pressão arterialde gás carbônico (paCO2), de oxigênio do sangue venoso
misto (pvO2) e mistura venosa (QVA/Q) dos animais do grupo controle (linhas e
triângulos) nas fases 1 basal, 2 após a instilação de HC1, 3 e 4 (respectivamente 10
e 30 minutos após a administração de soro fisiológico ou nifedipina).

ga foi maior na circulação sistêmica (fig. 1). Algumas
publicações20,21 tem demonstrado ação maior na cir-
culação pulmonar. Apesar dos nossos resultados su-
gerirem maior ação na circulação sistêmica, como o
IRVP diminuiu significantemente não podemos afas-
tar sua ação direta nos vasos pulmonares causando
vasodilatação desta circulação.

A Pap e a Pcap não apresentam alteração após
a administração da droga, já que o IRVP diminuiu e
o IC aumentou, resultando em nenhuma alteração das
pressões (tab. I).

Desde que a fração inspirada de 02, a ventila-
ção alveolar, a QVA/Q e a P(A-a)O

2
 não apresen-

taram alteração significativa é possível concluir que
o aumento da Pv0

2
 após a infusão de nifedipina foi

responsável pelo aumento da PaO2 (fig. 2).
A Pv02 aumentou, provavelmente, como con-

seqüência do aumento do IC, já que os de mais fa-

tores que pode influir nos níveis da Pv0213, como o
CaO

2
 e o V0

2
 não apresentaram alteração após a ad-

ministração de nifedipina.

A influência da Pv02 e PaO2 é bastante com-
plexa, envolvendo vários fatores13. A P02 do capilar
distal sofre importante influencia da Pv02 em qual-
quer unidade alvéolo-capilar22. 0 valor dessa influên-
cia depende da relação VA/Q dessa unidade22. Em
áreas de baixo VA/Q ou shunt (VA/Q = 0), qualquer
alteração na Pv02 leva a alteração da PaO2, mas em
áreas com alto VA/Q, a Pv02 tem pouca influência
nos níveis de PaO213,22. Por outro lado o aumento nos
níveis de Pv02 pode provocar aumento do shunt
venoarterial com conseqüente hipoxemia arterial23. Os
níveis de Pv02 podem modular a vasoconstrição
hipóxica atuando em vasos precapilares pulmonares22.
Com o aumento da Pv02, o grau de vasoconstrição
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hipóxica se reduz22. Portanto, contraditoriamente, o
aumento da Pv02 pode aumentar a PaO2 por ofere-
cer mais oxigênio em áreas de shunt e baixo VA/Q e
pode reduzir a PaO2 por inibição da vasoconstrição
hipóxica e aumento de áreas de shunt e baixo VA/Q.
Como a Pv02 pode influenciar a P(A-a)02 e a QVA/
Q13 não podemos excluir completamente o aumento de
áreas de VA/Q = zero (shunt) em nossos dados. En-
tretanto como a PaO2 aumentou após a administração
de nifedipina (Tab II ) fase 3), a primeira hipótese men-
cionada é a mais provável em nossos animais.

O IT02S também aumentou no grupo nifedipina,
como conseqüência do aumento do IC, já que a va-
riação do CaO2 foi muito pequena e não significante
(tab II).

O IRVP diminuiu no grupo nifedipina, sem alte-
ração na Pap e na Pcap. Essa redução ocorreu prova-
velmente devido à vasodilatação sistêmica, que promo-
veria aumento do retorno venoso e, passivamente, re-
crutamento de vasos anteriormente ocluídos.

Houve aumento da PaO2 no grupo nifedipina,
como conseqüência do aumento da Pv02, sem alte-
ração significativa na QVA/Q e na P(Aa)O2.

Nossos resultados permitiram concluir que a
nifedipina promove vasodilatação sistêmica, reduzin-
do o IRVS e a Pas. Como conseqüência, provavelmen-
te, pelo aumento do retorno venoso e/ou por mecanis-
mo reflexo, o IC aumenta, incrementando o IT02S.
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