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A indução anestésica corresponde ao momento que o anestesista promove inconsciência ao 

paciente e para isso lança-se mão de agentes indutores como o propofol. Dentre os possíveis 

efeitos adversos do propofol cita-se principalmente a ocorrência depressão cardiorrespiratória, 

além de outras alterações, todas elas ligadas à dose deste agente indutor. A técnica de coindução 

consiste na coadministração de outros fármacos durante esta fase da anestesia com o objetivo 

de reduzir o requerimento do agente indutor principal, desta forma minimizando a ocorrência 

possíveis efeitos adversos decorrentes dos agentes indutores. Os objetivos do presente estudo 

são avaliar os efeitos da cetamina racêmica ou cetamina S+ sobre a dose de propofol utilizada 

para indução anestésica, bem como avaliar a qualidade desta etapa anestésica em cães. Até o 

presente momento foram realizadas as avaliações de 12 animais provenientes da rotina 

anestésico-cirúrgica do Hospital veterinário Lauro Ribas Zimmer – CAV/UDESC. Prévio ao 

procedimento cirúrgico os animais são avaliados quanto a higidez através de exame físico e 

exames complementares (bioquímicos e hemograma completo) e são submetidos a jejum 

alimentar e hídrico de 12 e 4 horas respectivamente.  Todos os animais receberam como 

medicação pré-anestésica (MPA) Acepromazina na dose de 0,02 mg/kg e Morfina na dose de 

0,3 mg/kg via IM. Após 20 minutos da administração da MPA os animais foram avaliados 

quanto ao grau de sedação mediante um escore pré-estabelecido com valores entre 0 a 3 onde: 

0- animal alerta sem sedação; 1- sedação leve, quieto; 2- sedação moderada, ataxia; 3- sedação 

profunda, incapaz de caminhar. Após a avaliação da MPA é implantado um cateter de 

polietileno na veia cefálica do animal por onde o tratamento com o coindutor é administrado de 

forma aleatória, onde: TS - cloreto de sódio 0,9% volume de 0,5 mL; CR - cetamina racêmica 

na dose de 1 mg/kg (diluída em solução salina até atingir o volume de 0,5 ml) ou CS- cetamina 

S+ na dose de 0,7 mg/kg (diluída em solução salina até atingir o volume de 0,5 ml). Todos os 

coindutores são administrados durante 30 segundos pela via IV, e após 30 segundos da 

administração do coindutor inicia-se a administração de propofol na dose e velocidade de 1 

mg/kg/min até que o animal apresente ausência de reflexos palpebrais, rotação ventromedial do 

globo ocular, relaxamento da mandíbula e que não apresente reação à depressão da base da 

língua com a lâmina do laringoscópio permitindo desta forma a intubação endotraqueal. Desta 

forma são avaliados a atividade após a administração do coindutor, qualidade de intubação, 

tempo para primeira respiração espontânea e dose total de propofol. A atividade após a 

administração do coindutor é avaliada em um escore que vai de 0 a 2 onde: 0- mais sedado do 

que antes da administração do coindutor; 1- sem alterações do que antes da administração do 

coindutor; 2- excitação, maior atividade comparado antes do coindutor. A qualidade da 

intubação é avaliada através de um escore que vai de 0 a 3, sendo 0 - intubação suave e 3 - uma 

intubação pobre requerendo um aumento da quantidade de propofol aplicada. No final é 

avaliada a qualidade da indução em um escore de 0 a 3, sendo 0 uma indução suave sem 



                                   
        

excitação e 3 um indução muito pobre, excitação severa e vocalização. Os parâmetros (FC, FR 

e PAS) do paciente são aferidos em 5 momentos, sendo eles: (T1) Imediatamente antes da 

administração do coindutor; (T2) Imediatamente antes da administração do propofol; (T3) logo 

após a intubação; (T4) 2 minutos após a indução; (T5) 5 minutos após a indução.  

Dos 12 animais avaliados até o momento, foram incluídos 5 animais no tratamento CR, 3 

animais no tratamento CS e 4 animais no tratamento TS. A média de peso dos animais nos 

grupos CR, CS e TS foram 17,4±11, 14,2±4,8 e 10,2±8 respectivamente. Os resultados parciais 

dos parâmetros cardiorrespiratórios obtidos para os grupos CR, CS e TS são demonstrados na 

tabela 1. Os escores de sedação após a MPA, após a administração do coindutor, de qualidade 

de intubação e indução são apresentados na tabela 2. A dose (mg/kg) necessária de propofol 

para a realização da indução anestésica e posterior intubação endotraqueal nos grupos CR, CS 

e TS foram respectivamente 2,9 ±0,2, 3,3 ± 0,5 e 3,75 ± 2,2 respectivamente. Somente um 

animal do grupo TS apresentou apneia após a indução com duração de 1 minuto de tempo entre 

intubação e a ocorrência do primeiro movimento respiratório, fato que não foi observado em 

nenhum animal dos demais grupos (CR e CS).  Neste estudo serão realizados um total de 30 

animais, restando, portanto, 18 animais para sua conclusão. Por fim espera-se que os 

tratamentos com cetamina racêmica e S+ reduzam de maneira significativa o requerimento de 

propofol necessário para uma adequada indução anestésica, além de promover estabilidade do 

ponto de vista de parâmetros cardiorrespiratórios durante este período.  

Tabela 1 – Média e desvio padrão de frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR) e pressão 

arterial sistólica (PAS) nos momentos T1 (Imediatamente antes da administração do co-

indutor), T2 (imediatamente antes da administração do propofol), T3 (logo após a inturação), 

T4 e T5 (Respectivamente após 2 e 5 minutos da indução anestésica) nos animais dos grupos 

cetamina racêmica (CR), cetamina S+ (CS) e solução salina (TS). 

  T1 T2 T3 T4 T5 

FC       

 CR 102±30 111±30 115±20 120±22 108±25 

 CS 101±17 166±40 181±56 148±18 149±17 

 TS 82±13 95±228 91±20 99±20 88±21 

FR       

 CR 18±4 27±11 18±16 11±4 13±3 

 CS 39±15 38±3 33±20 28±7 30±10 

 TS 29±2 33±13 14±12 18±5 17±4 

PAS       

 CR 140±30 141±35 125±19 120±18 117±18 

 CS 123±15 136±6 128±17 119±18 122±16 

 TS 151±22 149±21 134±14 124±24 114±20 

 

Tabela 2 – Mediana e valores mínimos e máximos para os escores de sedação após a medicação pré-

anestésica, após a administração do coindutor, de qualidade de intubação e qualidade de indução nos 

animais dos grupos cetamina racêmica (CR), cetamina S+ (CS) e solução salina (TS). 

  Sedação 

após MPA 

Sedação após 

coindutor 

Qualidade de 

intubação 

Qualidade de 

indução 

CR 1 (1 - 2) 1 (0 – 1) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 

CS 2 (1 - 2) 1 (1 – 1) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 

TS 1 (0 – 2) 0,5 (0 – 1) 1 (0 – 2) 0 (0 –2) 


