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RESUMO 

 

Neste estudo foi avaliada a eficácia analgésica da cetamina, administrada em três diferentes 

regimes de infusão intravenosa contínua (IC), em cadelas submetidas a mastectomia 

unilateral. Foram incluídas no estudo 24 cadelas, distribuídas em três grupos denominados: 

grupo infusão contínua transoperatória (CONTROLE, n=8), nas quais a IC da cetamina foi 

administrada somente durante o período transoperatório; grupo infusão contínua de 12 horas 

(IC12, n=8), as quais receberam a IC durante o período transoperatório e 12 horas após o 

término da cirurgia; e grupo infusão contínua de 24 horas (IC24, n=8), as quais receberam a 

IC durante o período transoperatório e 24 horas após o término da cirurgia. Os parâmetros 

cardiorrespiratórios foram avaliados durante o período perioperatório e aanalgesia pós-

operatória foi avaliada de acordo com as escalas análoga visual interativa (VASi) eComposta 

de Glasgow(GCPS-SC). As avaliações foram realizadaspor dois pesquisadores 10 minutos, 2, 

4, 6, 8, 12, 18 e 24 horas pós-extubação.Os proprietários avaliaram seus animais por 

meiodo―Helsinki Chronic Pain Index‖ no 4º e no 10º diasapós o procedimento cirúrgico. Os 

escores de dor e o requerimento de morfina no período pós-operatório não diferiram 

estaticamente entre os grupos. O resgate analgésico foi administrado em 7/8, 7/8 e 6/8 animais 

nos grupos CONTROLE, IC12 e IC24, respectivamente. Os principais efeitos adversos da IC 

de cetamina observados foram taquipnéia e hipertensão. Na avaliação dos proprietários os 

grupos IC12 e IC24 tiveram menores escores de dor no quarto e no décimo dia de pós-

operatório. Concluiu-se que, apesar de poder ocasionar efeitos adversos discretos, a IC de 

cetamina é eficaz como adjuvante no fornecimento de analgesia no período pós-operatório 

imediato, maso principal benefício de seu uso provavelmente esteja relacionado com melhor 

recuperação e qualidade de vida no período pós-operatório tardio. 

 

Palavras-chave: Analgesia pós-operatória, dor, antagonista NMDA, cetamina, mastectomia 
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ABSTRACT 

 

This study evaluated the analgesic effects of ketamine administered by three intravenous 

continuous infusionprotocols (IC) in bitches undergoing mastectomy. Twenty-five bitches 

were distributedrandomly in three groups: intraoperative continuous infusion group 

(CONTROL, n=8), receiving the IC only during the intraoperative period; 12-hour continuous 

infusion group (IC12, n=8), receiving the IC during the intraoperative period and for 12 hours 

after surgery; and 24-hour continuous infusion group (IC24, n=8), receiving the IC during the 

intraoperative period and for 24 hours after the surgery. Cardiorespiratory evaluations were 

performed during the perioperative period, and two researchers evaluated the postoperative 

analgesia by the interactive visual analog scale (VASi) and by the Short form of Glasgow 

composite pain scale (GCPS-SC), 10 minutes and 2, 4, 6, 8, 12, 18 and 24 hours after 

extubation. Owners evaluated their dogs using a questionnaire adapted from the "Helsinki 

Chronic Pain Index" on the 4
th

 and 10
th

 daysafter the surgical procedure. Pain scores and 

postoperative opioid requirements did not differ among groups. Rescue analgesia was 

administered to 7/8, 7/8 e 6/8 bitches in CONTROL, IC12 and IC24 groups, respectively. The 

main adverse effects observed were tachycardia, tachypnea, hypertension and excitement. 

According to the owners’ criteria, the animals of IC12 and IC24 groups had lower pain scores 

on the 4
th

 and 10
th

 days after the surgical procedure. We concluded that, although some mild 

adverse effects could occur, IC of ketamine is an effective and safe analgesic adjuvant in the 

early postoperative period. However, the main benefit of the prolonged Ketamine IC is 

probably related to the best quality of life andrecovery in the last postoperative period.  

 

Keywords: Postoperative analgesia, pain, NMDA antagonist, ketamine, mastectomy  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os proprietários de animais de estimação têm dedicado a estes 

muita atenção e cuidado,depositando sua confiança no médico veterinário, principalmente 

quando seus animais de estimação estão doentes. Esse cuidado está proporcionando maior 

qualidade e, em consequência, maior tempo de vida aos animais, que cada vez mais são 

diagnosticados com doenças semelhantes às dos humanos, dentre elas,o câncer, que resulta 

em sofrimento e dor. 

Por isso, a questão da dor, em especial da dor crônica, exige muita atenção, 

pois entre os brasileiros acomete 30% da população. Dentre os pontos negativos, estão o 

prejuízo econômico e o desenvolvimento de depressão e isolamento social.
1
 Na veterinária, 

não há uma estimativa do número de pacientes acometidos ou de gastos com a doença, mas 

foi estabelecido que a dor crônica pode ser resultante principalmente de dor pós-operatória 

aguda que tenha sido negligenciada, e que os processos que levam à dor crônica em humanos 

podem ser descritos também em animais, pois há a comprovação de que mudanças físicas e 

psicológicas acontecem da mesma forma em diversas espécies.
2, 3

 

Conforme serviços de dados dos departamentos de saúde dos Estados Unidos 

eda Inglaterra,a mastectomia foi considerada como um dos principais procedimentos 

cirúrgicos responsáveis pelo desenvolvimento da dor crônica em humanos.
4, 5

 

Para os animais a comunicação de que a dor está ocorrendo acontece de 

maneira inespecífica, dificultando a compreensão pelo proprietário e até mesmo pelo médico 

veterinário. Portanto, o período pós-operatório deveenvolver muita atenção no tratamento da 

dor, pois até o momento a dor crônica não tem sido frequentemente diagnosticada e o que se 

tem na literatura são relatos esporádicos de animais com dor crônica resultante de 

procedimentos cirúrgicos tais como a amputação.
6
Entretanto, doenças comlesões na medula 

espinhal,
7
a síndrome de dor orofacial em felinos,

8
a síndrome dolorosa complexa regional em 

bovinos,
9
a laminite em equinos,

10
a osteoartrite

11
 e a neuropatia diabética

12
, também podem 

resultar em ou cursar com dor crônica nos animais. 

As neoplasias mamárias são muito diagnosticadas no Brasil. Em estudo 

realizado na região metropolitana de São Paulo – SP, os registros médicos apontaram que dos 

casos de cadelas diagnosticadas com doença neoplásica, 53,6% se tratavam de neoplasias 

mamárias.
13

Atualmente, na maioria dos casos, o tratamento recomendado para esse tipo de 

neoplasia consiste na remoçãocom ampla margem cirúrgicadas glândulas mamárias, tecidos 
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adjacentes e linfonodos sentinelas, resultando em um período pós-operatório acentuadamente 

doloroso para o animal.
14

 

Logo, em cirurgias complexas tais como a mastectomia, é necessário o 

emprego de técnicas analgésicas múltiplas. Tradicionalmente são empregados como 

analgésicos os fármacos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e os opioides.Contudo, 

esse tipo de terapia tem como desvantagens o risco de disforia, a mínima disponibilidade de 

fármacos, os problemas de biodisponibilidade no uso oral e o fato de serem controlados para 

osopioides, e a toxicidade renal e gastrointestinal observada com uso dos AINEs. Tais 

aspectos limitam o uso desses fármacos como únicas opções na terapia analgésica, 

principalmente no caso de cirurgias mais invasivas, em que a posologia deve ocorrer com o 

uso de maiores doses em menores intervalos de administração.
15

 

A cetamina é amplamente empregada na anestesia geral ouna contenção 

química de diversas espécies. Nas doses necessárias para esses efeitos, caracteriza-sepor 

produzir um estado conhecido como anestesia dissociativa, em que o indivíduo permanece 

com os reflexos palpebrais e o tônus muscular. Também tem como característica o 

desencadeamento de efeitos psicomiméticos no momento da recuperação. Contudo, 

atualmente é conhecida como um fármaco multifacetado, capaz de induzir efeitos 

antidepressivo, imunomodulador, broncodilatador, neuroprotetor e analgésico.
16

Desta forma, 

a cetamina pode ser inserida como um fármaco anti-hiperalgésico nos protocolos de anestesia, 

o que pode diminuiro requerimento de opioides no período pós-operatório imediato, mas 

também pode propiciar efeitosanalgésicos prolongados. Esses efeitos podem contribuir não só 

para a prevenção da dor crônica,
17

mas também para o seu tratamento.
18

 

Entretanto, uso da cetamina como analgésicoe anti-hiperalgésico ainda 

permanece controverso no atual cenário científico, pois ainda não foram determinados seus 

reais efeitos na reduçãodos requerimentos analgésicos no pós-operatório, sua ação como 

fármaco de resgate para a tolerância induzida pela administração constante de opioides ou sua 

eficácia no tratamento para a dor crônica. Isso decorre do fato de que a maioria das pesquisas 

averiguando o efeito nos requerimentos de opioides, assim como do nível de satisfação do 

paciente, é realizada sem uma metodologia padrão e, muitas vezes, o procedimento cirúrgico 

ou a associação com outros fármacos, assim como os métodos de avaliação da eficácia da 

cetamina, são controversos também. Por esse motivo, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar o papel da cetamina como parte de um protocolo de anestesia e analgesia multimodal, 
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em cadelas que passaram pelo procedimento cirúrgico de mastectomia, tanto no período pós-

operatório imediato quanto no período pós-operatório tardio. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Conceitos básicos e fisiopatologia da dor 

 

O conhecimento dos malefícios que a dor pode causar ao indivíduoe, 

principalmente, dos benefícios da analgesia, pode motivar o médico veterinário a não 

negligenciar esse processo tão deletério para a saúde física dos animais, promovendo assim, 

maior realização profissional e consciência ética em tratar a dor nas diferentes espécies. Na 

seguinte revisão serão abordadas as vias pelas quais a dor transita e os mecanismos 

envolvidos nesse processo, mas deve-se lembrar que, embora os processos sejam descritos 

isoladamente, estes ocorremde forma simultânea e integrada.  

Em 1979 a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) definiu dor 

como ―uma sensação ou experiência emocional desagradável associada com dano tecidual 

real ou potencial, ou descrita em termos de tal dano‖.
19

Esse conceito envolve um processo 

fisiológico, denominado nocicepção, que serve de alerta ao indivíduo de que a homeostasia do 

organismo está sendo alterada, desencadeando uma mudança no comportamento como 

resposta.
20

 

A dor interfere sistemicamente desencadeandomudanças comportamentais em 

decorrência de um estímulo nocivo, aresposta de ―fuga ou luta‖, que é elaborada de forma que 

o indivíduo reaja adequadamente caso hajarisco de lesão ou morte. Basicamente, a dor aguda, 

ou dor fisiológica, envolve atransformação de um estímulo físico ou químico num sinal 

elétrico a partir da injúria ao tecido, o qual é transmitido pelas vias da dor ao Sistema Nervoso 

Central (SNC) onde é percebido.
20

Esses eventos podem resultar em complexas estratégias 

comportamentais para se evitar possíveis contatos futuros com o estímulo prejudicial. Sendo 

assim, o sistema somatossensorial se torna muito alerta em condições conhecidas por 

promoverem alto risco de injúria ao tecido, participando da formação da memória da dor.
21

 

Embora a maioria dos conceitos seja formulada para humanos, é inquestionável 

cientificamente que os animais vertebrados são seres sensíveis à dor.A evidência vemda 

tentativa dos indivíduos dedesviarem de um estímulo que cause dor edas mudanças 

comportamentais que ocorrem quando as estratégias nesse sentido funcionam ou há 

administração de analgésicos e a dor é minimizada ou eliminada
22

.Sendo assim, Molony e 

Kent
23

postularam que para os animais a dor seria ―uma experiência sensorial e emocional 

aversiva, representando a percepção de dano ou ameaça à integridade tecidual, resultando em 
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mudanças na fisiologia e no comportamento, com o objetivo de reduzir ou evitar possíveis 

danos, ou então para promover a recuperação‖. 

Já a dor crônica não tem objetivo de proteção e foi definida pela IASP em 1994 

―como um processo multidimensional, que resulta da sensibilização central e periférica,no 

quala nocicepção continua mesmo após a diminuição ou ausência do estímulo‖.
24

 Portanto, 

esses eventos resultam em respostas anormais dos componentes da via nociceptiva que podem 

ser descritos como hiperalgesia, alodinia e disestesia. A Hiperalgesia é definida como uma 

resposta exagerada a estímulos nociceptivos leves, enquanto a alodinia é a sensação de dor 

relacionada à presença de um estímulo sensitivo inócuo. O termo disestesiaé usado para 

descrever um distúrbio neurológico em que há alteração dos sentidos, principalmente do 

tato.
24, 25

 

Ainda, dentro da classificação de dor crônica, existe a dor neuropática, que 

tampouco tem papel fisiológico e é causada por lesões no sistema nervoso, comodano ou 

compressão medular, tumores ou neurites.
26

A dor referida também é um tipo de dor crônica 

em que a sensação de dor é percebida em uma região diferentedaquela em que ocorreu a 

lesão.A dor fantasma representa a percepção de um membro ou órgão que não faz mais parte 

do corpo e isto ocorre pela formação de neuroma,comum em casos de amputação.
26, 27

 

Portanto, é fato que todo tipo de injúria tecidual, incluindo a ocasionada em 

procedimentos cirúrgicos eletivos, pode causar dor e induzir respostas de estresse mediadas 

pelo sistema endócrino, desencadeando a liberação de cortisol, catecolaminas e mediadores 

inflamatórios. Em consequência, essas respostas podem levar a alterações cardiovasculares 

como taquicardia e vasoconstrição, além da diminuição da motilidade do trato 

gastrointestinal, atraso na cicatrização e privação do sono.
28

 

Por isso,a intervenção e prevenção dos processos que resultem em dor aguda 

ou crônica devem serfeitas deforma eficaz, pois sabe-se que a dor aguda pós-operatória pode 

preceder a crônica.
29

Por esse motivo, também é imprescindível o conhecimento dos processos 

e das estruturas envolvidas na fisiopatologia da dor.  

A dor aguda é a experiência consciente da nocicepção, geralmente tem curta 

duração e resulta de uma causa específica como cirurgia, lesão ou infecção. A nocicepção é a 

detecção da lesão tecidual por receptores especializados e consiste de quatro fases: 

transdução, transmissão, modulação e percepção.
30

 

De maneira geral, a transdução é o início do processo,em que ocorre a detecção 

de lesão tecidual pelos receptores periféricos, os chamados nociceptores. Após a detecção, o 
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estímulo nocivo é transformado em um sinal elétrico e transmitido por neurônios aferentes em 

direção ao corno dorsal da medula espinhal, onde acontece a modulação. Nesse ponto, os 

sinais aferentes são modificados, podendo ser potencializados ou atenuados, e em seguida são 

projetados através dos tratos espinhais para o tronco encefálico e o córtex sensorial, onde 

ocorre a percepção da dor, aformação de sua memória e a elaboração de uma resposta 

consciente.
31

 

A transdução envolve a ativação dos receptores periféricos, as fibras A-Alfa 

(Aα) e A-Beta(Aβ), A-Delta (Aδ) e C. Em condições normais as primeiras detectam sinais 

elétricos gerados por estímulos inócuos, e as segundas captam estímulos nociceptivos, sendo 

denominadas de nociceptores. Estas fibrassão prolongamentos de neurônios do SNC 

localizados na pele, musculatura e vísceras, que captam estímulos externos químicos, 

mecânicos ou térmicos eos transformam em potenciais de ação.
32, 33

. As fibras Aδ são 

sensíveis a estímulos mecânicos de alto limiar e respondem pela primeira fase da sensação de 

dor.As fibras C são responsáveis pela segunda fase da sensação, que se caracteriza como uma 

dor mais persistente, em queimação e mediada por substâncias inflamatórias.
26, 34

 

A sensibilidade dos nociceptores varia de acordo com o tipo e a intensidade do 

estímulo, no entanto, necessitam de um estímulo mínimo para que a sua excitabilidade 

aumente e então induzaà formação do potencial de ação, o estímulo mínimo é denominado 

limiar
31, 33

e pode variar de acordo com a espécie, raça, estado de saúde, idade, história 

evolutiva do animal e até mesmo experiências anteriores à dor.
35, 36

 

Após os potenciaisserem evocados, ocorre a abertura dos canais de sódio (Na
+
) 

e o influxo desse íon causa a despolarização da membrana neuronal e transmissão do 

potencial de ação ao longo dos neurônios. Logo, a frequência desses sinais será interpretada 

pelo SNC como a intensidade do estímulo de dor.
37

 

O ponto de chegada das fibras aferentes está nas lâminas presentes nos 

gânglios da raiz dorsal da ME
38

e os sinais podem ser retransmitidos diretamente para as fibras 

eferentes motoras e produzir o arco reflexo,ouascender pelos tratos nervosos ao córtex 

sensorial onde seriam percebidos. A ascensão pode ocorrer pela conexão direta com os 

neurônios de projeção, os quais recebem, transmitem e projetam a mensagem ao cérebro.
39

 

Essa conexão é denominada de sinapse, é definida como a passagem dos sinais 

elétricos entre os neurônios ao longo do sistema nervoso central. Todavia,para que essessinais 

sejamtransmitidos do neurônio pré-sináptico(fibras aferentes periféricas) para o neurônio pós-

sináptico na fenda sináptica o potencial de açãodesencadeia a liberação de substâncias 
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químicas no interior do neurônio pré-sináptico (denominadas neurotransmissores)que são 

produzidas e armazenadas no interior de vesículas sinápticas.
25, 40

 

Sequencialmente à despolarização do axônio pré-sináptico ocorre a abertura 

dos canais de cálcio (Ca
2+

), o que promove a fusão das vesículas contendo os 

neurotransmissores com a membrana celular e a liberação destes na fenda sináptica por 

exocitose. Dessa maneira,a informação química se transforma novamente em elétrica,poisa 

partir da ligação dos neurotransmissores com os receptores do neurônio pós-sinápticoocorrem 

uma nova despolarização e um novo potencial de ação.
40, 41

 

Neste ponto, as informações sensoriais podem ser reguladas ou modificadas 

antes que sejam retransmitidas aos centros superiores. E ocorrem principalmente pela 

influência de interneurônios, que funcionam como um ponto em que os estímulos trazidos 

pelas fibras aferentes são modificados antes de serem transmitidos aos neurônios de projeção 

ou ascendentes. Outro mecanismo envolvido na modulação do estímulo envolve o tipo de 

neurotransmissor que será liberado na fenda, bem como do receptor em que ele se ligará.
31

 

Os neurotransmissores liberados na fenda sináptica podem ser classificados em 

excitatórios ou inibitórios, que facilitarão ou dificultarão, respectivamente, a transmissão da 

informação nociceptiva ao cérebro. Os neurotransmissores excitatórios interagem com o 

receptor presente na membrana pós-sináptica favorecendo a despolarização da membrana e a 

passagem do estímulo aferente. Os principais neurotransmissores excitatórios são: glutamato, 

peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, somatostatina, bombensina, galanina, peptídeo 

intestinal vasoativo, aspartato, óxido nítrico e prostaglandinas.
20

 

Ao contrário, os neurotransmissores inibitórios induzem hiperpolarização da 

membrana neuronal e impedem a passagem do estímulo.
41

 Os principais neurotransmissores 

inibitórios incluem endorfinas, ácido gama-aminobutírico (GABA), glicina, serotonina e 

adenosina.
20

 

Portanto, com a ligação do neurotransmissor excitatório ao seu respectivo 

receptor, há a facilitaçãoda transmissão dos estímulos de dor da ME para o SNC. Os 

principais representantes deste grupo são os receptores do tipoácido alfa-amino-3-hidroxi-

metil-5-4-isoxazolpropiónico (AMPA), cainato e N-metil-D-aspartato (rNMDA). Contudo, os 

receptores também podem ser do tipo inibitórios e quando ativados, impedirem ou 

dificultarem a transmissão dos sinais elétricos ao SNC.
42

 

Os mecanismos envolvidos na modulação representam o ponto mais 

importante para impedir os processos envolvidos na dor crônica, pois é nesse ponto que 
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ocorrem os processos de sensibilização central, e podem determinar o ponto de ataque para 

prevenção e tratamento da dor crônica.
20

.Tais mecanismos têm a função de diminuir 

aintensidade de dor percebida, agindo como uma ―comporta‖ que regula a passagem dos 

estímulos ao tronco encefálico.
38

 

O sistema analgésico endógeno pode envolver a liberação de opioides 

endógenos na medula espinhal, a ativação das fibras noradrenérgicas descendentes em 

situações de estresse,a ativação dos interneurônios e de neurotransmissores e receptores 

inibitórios. Estes fazem parte de um conjunto de mecanismos que possuem um potencial 

inibitório, e assim impedem a ascensão do estímulo excitatório.
43

 

No entanto, os processos que resultem em inflamação e, consequentemente em 

sensibilização periférica persistente, levam à sensibilização central.E nesse processo ocorre a 

amplificação e facilitação da capacidade de transmissão dos estímulos a partir de neurônios na 

medula espinhal.
44

 

 

2.2 Sensibilização periférica e central 

 

A sensibilização periférica resulta inicialmente do estímulo às fibras C e é 

mediada por substâncias inflamatórias resultantes de dano tecidual mais intenso, que pode 

sensibilizar as fibras Aβ e Aα a transmitirem sinais de dor aos centros nervosos.
20

 

Isso acontece quando o rompimento da barreira celular causa a liberação de 

mediadores inflamatórios como bradicinina, ácido araquidônico, prostaciclinas, 

prostaglandinas, tromboxanas e leucotrienos. Estes causam a diminuição do limiar de 

excitabilidade dos nociceptores, desencadeando aumento na magnitude da resposta decorrente 

da estimulação nociceptiva. Também ocorre uma resposta inflamatória neurogênica devido à 

lesão de fibras nervosas e em consequência há a liberação de substância P, neurocinina A e 

calcitonina, que vão contribuir para a sensibilização dos nociceptores e redução de seu limiar 

de ativação.
34

 

O resultado é a ocorrência de hiperalgesia e alodinia, e isso acontece como 

objetivo fisiológico de reparação tecidual, pois o aumento na transmissão dos estímulos 

nociceptivos resultará em proteção, imobilização e menor contato com a área tecidual afetada. 

Por isso, os receptores que inervam a área em volta da lesão, inclusive a que não foi 

lesionada, também passam a transmitir sinais de dor à medula espinhal.
34, 45
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Além da sensibilização periférica, a facilitação da transmissão dos estímulos 

nociceptivos está associada com a perda da modulação descendente inibitória e da atividade 

de interneurônios, com a interrupção da inibição mediada pelo receptor GABA, com a 

ativação dos receptores NMDA e, ao mesmo tempo, com o remodelamento das sinapses 

neuronais para intensificar a transmissão nociceptiva.
38, 44

 Os neurônios de ampla faixa 

dinâmica, localizados na lâmina V, também participam desse processo, pois recebem 

estímulos tanto de estruturas somáticas quanto viscerais, e são importantes na facilitação da 

dor, fenômeno conhecido como ―wind-up‖.
46

 

Além disso, a prolongada ativação da via nociceptiva resulta em degeneração e 

remodelação das sinapses e gânglios nervosos, o que pode desencadear mudanças funcionais 

em neurônios, resultando na transmissão de substâncias por células que antes não tinham essa 

função, desencadeando o processo de sensibilização central.
25, 34

 

 

2.3 Importância dos receptores NMDA 

 

Os receptores do tipo NMDA são canais catiônicos permeáveis a Na
+
, K

+
 e 

Ca
2+

 e possuem locais de união à glicina e ao Zinco, que têm ação moduladora alostérica 

fisiológica. Isso significa que a união da glicina ao receptor NMDA, potencializa a ação do 

glutamato, enquanto a união do Zn
2+

, que se libera junto ao glutamato a partir das terminações 

pré-sinápticas, atua como um modulador negativo da ativação do receptor.
31

 

Normalmente, em condições de repouso, o canal NMDA está bloqueado pelo 

íon magnésio (Mg
2+

) e o glutamato se liga ao receptor AMPA.  Todavia, devido às mudanças 

duradouras na excitabilidade dos neurônios e à ativação dos WDR, ocorre a liberação repetida 

do glutamato e a ativação do receptor AMPA que produz despolarização muito rápida da 

membrana pós-sináptica (milissegundos), induzindoa retirada do bloqueio dos receptores 

NMDA, que passam a ser ativados pelo glutamato. Estes receptores possuem ativação mais 

lenta e mais duradoura (segundos).
47

 

Ainda, esse bombardeamento de estimulação nociceptiva pode ser de 

magnitude suficiente para induzir o recrutamento de nociceptores silenciosos,como as fibras 

Aβ, consideradas de alto limiar e que sob condições normais não disparam, mas que na 

presença de sensibilização periférica e central, transmitem um estímulo que é interpretado 

como dor pelo SNC, responsável pelo processo denominado de alodinia.
48
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Por conseguinte, a estimulação repetitiva de aferentes nociceptivos por alguns 

segundos pode levar ao fenômeno conhecido por Wind-up, caracterizado por um aumento 

progressivo da resposta nociceptiva a cada estímulo sucessivo. Além disso, a alta 

permeabilidade dos rNMDA aos íons Ca
2+

 desencadeia uma ampla variação no potencial de 

membrana levando àformação de potenciais de longa duração (Long-term potentiation - LTP). 

É por meio desse mecanismo que os receptores NMDA podem estabelecer o alto nível de 

excitabilidade em redes neurais em que controlam processos de aprendizagem, memória e dor 

crônica.
49

 

A LTP é um tipo de plasticidade sináptica em que a estimulação excessiva ou 

potenciação de neurônios, pode modificar a eficácia ou força das sinapses criando uma 

memória, de maneira que uma estimulação de menor magnitude poderia desencadear a mesma 

resposta que uma estimulação de maior magnitude.
50

 

Assim, as condições que podem resultar na abertura desses canais podem ser 

decorrentes da sensibilização periférica, e resultam nos fenômeno de Wind-up, LTP, e estes 

mecanismos mediarão a sensibilização central. 

 

2.4 Cetamina 

 

A utilização da cetamina está difundida na prática clínica como anestésico 

dissociativo e é tradicionalmente empregada em altas doses, associada a outros agentes 

anestésicos para anestesia geral ou sedação 
51

. Com essas doses, o fármaco é capaz de induzir 

um estado cataléptico em que os olhos permanecem abertos, pode ocorrer hipertonia, 

movimentos intencionais e vocalização. Sendo que a percepção é suprimida pela dissociação 

entre as áreas talâmicas e límbicas abaixo do nível do córtex sensorial.
16

 A cetamina é um 

fármaco muito versátil, pois pode ser utilizado tanto em humanos quanto em animais 

domésticos,
52

 sendo relativamente segura para crianças e em emergências.
16

 Por esse motivo, 

a Organização Mundial de Saúde listou a cetamina como medicamento necessário para um 

sistema básico de saúde.
53

 

Mais recentemente, a cetamina vem sendo utilizada em doses bem menores que 

as necessárias para induzir à anestesia. O alvo das pequenas doses é a analgesia, porém a 

forma com que esse processo ocorre ainda não está totalmente clara. Há evidências de 

interação com vários tipos de receptores, como o glutamato, NMDA, opioides, gabaérgicos e 

serotoninérgicos, e também ação sobre o sistema de recaptação de aminas monoaminérgicas, 
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tendo sido descritos como possíveis mecanismos de ação responsáveis pela ação analgésica 

deste fármaco.
18

 Contudo, os mecanismos analgésicos que não sejam pela ação no receptor 

NMDA, ainda estão sendo estudados e não foram bem estabelecidos.
49

 

A interação mais estudada atualmente é com o receptor NMDA, o qual possui 

um canal de cálcio estreitamente envolvido no desenvolvimento de sensibilização central. 

Contudo, na ausência de dor, o potencial de ação está em repouso, e o canal bloqueado pelo 

magnésio, mas quando o potencial de membrana é alterado como resultado da excitação 

prolongada, ocorre o desbloqueio dos canais de cálcio, resultando em hiperexcitabilidade 

neuronal e, consequentemente, uma redução na capacidade de resposta opioide e formação de 

hiperalgesia e alodinia.
54

 

É nesse receptor que a cetamina se liga como um antagonista não 

competitivo
16

, e esta é uma característica interessante, pois pelo o fato de o bloqueio poder se 

desfazer rapidamente há menor chance de neurotoxicidade e degeneração 

neurológica.
49

Assim, a ligação da cetamina ao canal do receptor inibe o influxo de Ca
2+

e 

Na
2+

, inibindo a hiperpolarização da membrana neuronal e a sensibilização central
16

 e, 

possivelmente, confere ação anestésica local pela estabilização do potencial de membrana 

neuronal.
18

 

Além disso, a cetamina também pode influenciar o sistema imunológico como 

reguladora da reação inflamatória aguda ou dos distúrbios imunológicos induzidos pelo 

estresse. Sabe-se que o processo inflamatório tem como objetivo biológico alertar o 

organismo sobre a presença de dano tecidual, mas quando essa resposta é exagerada se torna 

deletéria ao organismo, podendo resultar em infecção secundária.
55

 Assim, a cetamina pode 

regular a resposta inflamatória exacerbada, atuando na inibição da secreção das citocinas pró-

inflamatórias, na diminuição das concentrações séricas de interleucinas e do fator de necrose 

tumoral alfa (TNFα).
55

 Sobretudo, sua ação anti-inflamatória pode contribuir para a analgesia 

no período pós-operatório.
16

 

A cetamina está disponível comercialmente como uma mistura racêmica de 

dois enantiômeros, as formas S(+) e R(–). Os dois enantiômeros têm diferentes potencias e 

afinidades pelos receptores. Diversas pesquisas testaram o benefício da forma S(+) em relação 

à potenciação da analgesia e diminuição dos efeitos adversos e concluíram que a forma S(+) 

tem aproximadamente quatro vezes mais afinidade pelo sítio ativo do rNMDA e apresenta 

menor possibilidade de promover efeitos indesejáveis do que a R(–). Além disso, a potência 

analgésica e anestésicaé três vezes maior que a da forma R(–).
56
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O primeiro estudo que utilizou a cetamina para analgesia em animais foi 

realizado em cadelas submetidas ao procedimento cirúrgico de ovariohisterectomia (OVH). 

No estudo, publicado no ano de 2000 por Slingsby e Waterman-Pearson
57

, se avaliaram os 

potenciais benefícios da administração pré-operatória de cetamina em doses sub-anestésicas. 

A cetamina foi administrada pela via intramuscular (IM) em um grupo que recebeu o fármaco 

no período pré-operatório e em outro no qual o fármaco foi administrado no pós-operatório 

imediato. Os resultados evidenciaram que a cetamina pode promover analgesia em cães após 

injeção IM, no entanto falhou em demonstrar o poder analgésico duradouro utilizando uma 

única dose,sendo que a administração pré-operatória conferiu melhor analgesia às cadelas do 

estudo.Os autores sugeriram que a administração da cetamina deveria ser mais frequente para 

promover analgesia pós-operatória suficiente, só que essa aplicação frequente poderia resultar 

em efeitos adversos.Por isso, foram realizados estudos que comprovaram que a administração 

do fármaco de forma que atingisse concentrações plasmáticas mais baixas, em regime de 

aplicação contínua, poderia ser mais eficiente e ter menos efeitos adversos.
57, 58

 

Essa hipótese inspirou o estudo de Wagner et al.,
15

 no qual foram utilizados 27 

cãessubmetidos a amputação de membro torácico. Os animais foram anestesiados com 

isofluorano ereceberam bloqueio de plexo braquial. Em seguida, foram distribuídos em dois 

grupos, sendo que um recebeu infusão intravenosa contínua (IC) de solução salina e o outro 

grupo recebeu cetamina,na dose de 10µg/kg/min, durante todo o procedimento cirúrgico. Ao 

final do procedimento, foi administrada IC de fentanil, na dose de 2µg/kg/min, que poderia 

ser aumentada ou diminuída de acordo com a necessidade analgésica do animal.Após a 

extubação a IC de cetamina foi diminuída para a taxa de 2µg/kg/min e mantida durante as 20 

horas seguintes ao procedimento. A dor pós-operatória foi avaliada 1, 2, 3, 4, 12 e 18 horas 

após a extubação, e após liberados do hospital, os cães foram avaliados quanto à 

personalidade, comportamento, atividade, apetite e escore de dor na ferida, pelos proprietários 

durante três dias.A IC de cetamina foi associada com um leve conforto durante o período pós-

operatório, evidenciado pelos menores escores nos tempo 12 e 18 horas e pelos melhores 

escores de atividade no terceiro dia pós-operatório. Entretanto, os autores ressaltaram que 

melhores efeitos poderiam ser obtidos se a dose da infusão contínua fosse maior para os cães. 

O efeito prolongado da cetamina pode ser explicado pela ação de seus 

metabólitos, principalmente a norcetamina que apresenta de um terço a um quinto da potência 

do composto original, podendo contribuir significativamente com a ação analgésica 

prolongada. Por isso, a sua administração em regime de infusão contínua pode promover tanto 
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efeitos analgésicos como efeitos psicomiméticos, mesmo após o período de eliminação do 

componente principal,
59

 evidenciado pelos menores escores de dor 12 e 18 horas e três dias 

após o procedimento.
15

 

Seguindo a linha de utilização da cetamina em IC na espécie canina, Sarrau et 

al.
60

 compararam duas taxas diferentes no período pós-operatório.A hipótese foi que a 

cetamina não teria efeito analgésico preemptivo e para que o fármaco tivesse ação antagonista 

ao receptor NMDA o canal deveria ser desbloqueado pelos estímulos de dor induzidos pela 

cirurgia,
61

 por isso a IC só foi iniciada no momento seguinte ao procedimento. 

Deste modo, para confirmar a hipótese, os autores do estudo utilizaram 27 

cadelas submetidas a mastectomia regional. Ao final do procedimento as cadelas foram 

sorteadas em três grupos: o grupo placebo recebeu um bolus de 0,1mg/kg de morfina mais 

0,09mg/kg de solução salina IV após a extubação, seguidas por IC de solução salina na taxa 

de 5mL/kg/h. O grupo dosebaixa recebeu um bolus de morfina (0,1mg/kg) e um de cetamina 

(0,15 mg/kg), ambos IV, após a extubação, seguidos por IC de 2µg/kg/min de cetamina. O 

grupo dosealtarecebeu um bolus IV de cetamina na dose de 0,7mg/kgapós a extubação, 

seguido por IC de 10µg/kg/min. 

Foram avaliados os escores de dor e o uso de resgate com morfina nos tempos 

0, 1, 2, 4, 6, 8 e 20 horas depois do procedimento cirúrgico. A recuperação pós-operatória foi 

avaliada 8 e 20 horas após a extubação, em relação ao comportamento alimentar, escore de 

sedação e efeitos adversos da cetamina. Os resultados sugeriram que a administração de 

dosesaltasde cetamina foi mais promissora em relação ao comportamento alimentar das 

cadelas, principalmente às 8 e 20 horas no período pós-operatório.Embora não tenha sido 

comprovado efeito poupador de morfina no período pós-operatório, as doses altas mostraram 

melhor eficácia que as doses baixas e não induziram o aparecimento de efeitos adversos.
60

 

Os autores de outro estudo compararam o efeito preemptivo na analgesia pós-

operatória da utilização da cetamina, morfinaou de ambas administradas por via muscular, em 

cadelas submetidas aOVH. Os resultados indicaram menor número de resgates para o grupo 

que recebeu somente a cetamina, além de diminuição dos escores com o passar do tempo 

nesse grupo. Contudo, a associação cetamina morfina resultou em menores escores de dor, 

fato que foi discutido pelo autor como redução da tolerância a opioides ocasionada pela 

cetamina.
62

 

Eventualmente, além das alterações decorrentes do procedimento cirúrgico, 

ainda podem ocorrer respostas paradoxais ao uso de opioidescom o desenvolvimento de maior 
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sensibilidade ao estímulo de dor, resultando em hiperalgesia induzida por opioides(opioid 

induced hyperalgesia - OIH). Ademais, o uso de opioides em grande escala, como acontece 

em pacientes em câncer terminal, pode resultar em tolerância induzida, na qual ocorre a 

dessensibilização das vias antinociceptivas da dor.
63

 

Diversos mecanismos moleculares estão envolvidos na OIH e, dentre eles, o 

sistema glutaminérgico seria o maior desencadeador. A utilização de antagonistas do rNMDA 

está ligadaà inibição do transporte de glutamato, de forma que a utilização da cetamina, em 

doses baixas, juntamente com (ou em vez de) doses repetidas de opioides, poderá contribuir 

para o menor requerimento de opioides.
64

 

Com o objetivo de demonstrar esse papel da cetamina, Fine et al.(1999) 

narraram a experiência de pacientes terminais com câncer, nos quais os requerimentos de 

morfina para alívio da dor eram altíssimos, mesmo com a associação de sedativos e infusão de 

hidromorfona. Entretanto, com o passar dos dias as doses iam se tornando ineficientes sendo 

necessário aumentá-las, mas mesmo assim os pacientes ainda apresentavam dor intensa, 

descrita como excruciante ecom alterações neurológicas (mioclonias). Então foi administrada 

uma dose de 0,2 mg/kg, IV, de cetamina e os requerimentos de opioides foram diminuídos 

pela metade. Em seguida deu-se início à infusão de cetamina, na taxa de 1mg/min, que 

forneceu conforto e alívio da dor aos pacientes.
64

 

Outro estudo, desta vez realizado em um setor de emergências, incluiu 24 

pacientes internados que foram submetidos à administração de doses baixas de cetamina 

(LDK). Destes, 21 receberam LDK para analgesia e 3 para sedação. Foram anotados a FC, 

PAS e FR antes e depois da administração de LDK, e aos pacientes, foi fornecido um 

questionário no qual eles responderiam o grau de dor que sentiam antes e depois da LDK, 

assim como os efeitos adversos do fármaco, e se eles o utilizariam novamente. Os resultados 

demonstraram que não houve diferença significativa entre os parâmetros cardiovasculares 

após a administração de LDK, mas o grau de dor na escala VAS caiu de 8.9 ± 2.1 para 3.9 ± 

3.4. Três pacientes relataram que não houve mudança na intensidade da dor, mas em quatro 

pacientes o escore da VAS caiu de 10para zero após a da administração da cetamina. Nenhum 

deles relatou aumento da dor com a administração do fármaco. As experiências adversas 

foram relatadas pelos pacientes que as descreviam e julgavam como boas ou ruins. Dentre as 

boas, estavam a sensação de ausência ou diminuição da dor, flutuação, euforia, e alucinações; 

como ruins, descreveram o curto efeito, a sensação de visão difusa, medo, sono, e 

alucinações.
65
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Uma metanálise incluiu 11 estudos em pacientes adultos que foram submetidos 

a procedimentos cirúrgicos e para analgesia pós-operatória receberam um dispositivo de PCA 

com opioide adicionado à cetamina, comparada com uso de somente do PCA com opioides. 

Os resultados envolviam a análise dos escores de dor usando a VAS ou escala verbal, o 

consumo total de opioides e os efeitos adversos. Seis estudos demonstraram melhora da 

analgesia com o uso da cetamina e cinco não, no entanto, a análise foi realizada sem 

padronização para o tipo de procedimento cirúrgico, sendo que o tipo que apresentou menores 

escores de dor com o uso da cetamina foi a cirurgia torácica. Seis estudos constataram 

diminuição no consumo de morfina e cinco não. A dose do bolus de cetamina variou de 5-

0,75mg/mL entre os estudos, assim como o ponto de corte para resgate, de 5 a 2 na VAS.
66

 Os 

autores discutem que há uma falta de padronização nas doses de cetamina, proporção de 

morfina para cetamina, ponto de corte nas escalas para utilizar o resgate analgésico, tipo de 

cirurgia e sobretudo de cirurgia em pacientes com câncer, que já podem estar sofrendo de dor 

crônica. Estes fatores tornam controverso o verdadeiro papel da cetamina na analgesia. Outro 

ponto decorre dos efeitos depressores do sistema talamocortical e estimulação do sistema 

límbico que a cetamina pode causar, pois isso pode afetar a resposta emocional e a avaliação 

da sensação de dor no paciente.
67

 

Deste modo, a dificuldade em se determinar a dose adequada acontece pela 

variabilidade dos métodos de estudo, e contribui para que o efeito analgésico da cetamina 

permaneça controverso. O mesmo acontece com os estudos veterinários em que há ainda 

maior discordância, pela variedade de espécies e pela diferença na metabolização do fármaco 

por cada uma delas.
68

 

Logo, pela evidência de que a IC de cetamina no pós-operatório contribuiu 

para a melhora no comportamento dos cães submetidos a procedimentos cirúrgicos, neste 

estudo foi hipotetizado que a utilização da cetamina administrada sob infusão 

contínua,durante um período prolongado, em cadelas submetidas a mastectomia, poderia 

promover tanto analgesia nas 24 horas de pós-operatório quanto nos 10 primeiros dias 

seguintes ao procedimento cirúrgico. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Avaliar e comparar a eficácia analgésica da cetamina em diferentes regimes de 

administração por infusão intravenosa contínua (IC) no período pós-operatório, em cadelas 

submetidas a mastectomia unilateral. 

 

3.2 Específicos 

 

 Avaliar os efeitos cardiorrespiratórios e comportamentos estereotipados decorrentes da 

administração de cetamina durante a infusão contínua no período pós-operatório, em 

cadelas submetidas a mastectomia unilateral; 

 

 Avaliar a eficácia analgésica da cetamina em infusão contínua na analgesia pós-

operatória durante as primeiras 24 horas e no quarto e décimo dias de pós-operatório, 

em cadelas submetidas a mastectomia unilateral. 
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4MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Goiás (CEUA-UFG), sob o protocolo nº073/13 (Anexo I). Foram 

empregadas 24 cadelas adultas, de diferentes pesos e raças, provenientes da rotina de 

atendimento do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG 

(HV/EVZ/UFG). As pacientes foram submetidas a mastectomia radical unilateral, como 

forma de tratamento após o diagnóstico de neoplasia mamária. 

Antes da inclusão dos animais no estudo foram realizados exames clínico, 

laboratoriais (hemograma, alanino aminotransferase, creatinina e uréia), de imagem 

(radiografia torácica e ultrassonografia) e citológico do tumor. O material colhido foi 

processado e avaliado nos Laboratórios de Patologia e de Análises Clínicas do HV/EVZ/UFG.  

 

Os critérios de exclusão para o presente estudo foram:  

 Escore maior que III na classificação da American Society of Anesthesiologists (ASA); 

 Evidência de metástase, hipertensão arterial, insuficiência renal, hepática ou cardíaca 

congestiva; 

 Histórico de convulsões; 

 Terapia com anti-inflamatórios não esteroidais ou corticoides por duas semanas antes 

da cirurgia; 

 Animais com diagnóstico de mastocitoma ou carcinoma mamário inflamatório. 

Os proprietários foram esclarecidos sobre os procedimentos e assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo II), comprometendo-se a fornecer os 

cuidados pós-operatórios e a preencher os questionários solicitados pelos responsáveis pelo 

experimento. Após a cirurgia as cadelas foram mantidas na sala da técnica operatória do 

HV/EVZ/UFG durante 24 horas para administração da infusão e realização das avaliações.  

No períodotransoperatório foram empregados o mesmo protocolo anestésico e a 

mesma técnica cirúrgica, esta envolveu a remoção unilateral de toda a da cadeia mamária, 

com ampla margem de segurança, conforme descrito por Ogilvie e Moore
14

 e os 

procedimentos foram sempre realizados pela mesma equipe de cirurgiões.  

Após o final da cirurgia, os animais foram distribuídos aleatoriamente, por meio 

de um software de randomização (www.random.org), em três grupos experimentais 
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denominados: grupo infusão contínua pós-operatória de solução salina a 0,9% (CONTROLE, 

n=8); grupo infusão contínua de cetamina durante 12 horas de pós-operatório (IC12, n=8) e 

grupo infusão contínua de cetamina durante 24 horas de pós-operatório (IC24, n=8). 

 

 

3.2Período transoperatório 

 

3.2.1 Protocolo anestésico 

 

Foi instituído jejum hídrico de duas horas e alimentar de seis horas para todos 

os animais antes do procedimento cirúrgico. Para a medicação pré-anestésica (MPA) foram 

administradas acepromazina (0,02 mg/kg) (Acepran® 0,2%, Vetnil, São Paulo-SP) e morfina 

(0,3 mg/kg) (Dimorf, Cristália, Itapira-SP), ambas pela via intramuscular (IM), na mesma 

seringa.  

Após 15 minutos da MPA, foi realizada depilação e antissepsia num dos 

membros torácicos para cateterização daveia cefálica. Para a indução anestésica utilizou-se 

propofol (2 – 6 mg/kg) (Propovan®, Cristália, Itapira-SP) administrado pela via intravenosa 

(IV). Uma vez constatado o relaxamento da mandíbula e a perda do reflexo palpebral lateral, 

foi feita a intubação endotraqueal e a anestesia foi mantida pela administração de isofluorano 

em vaporizador calibrado (Forane®, Cristália, Itapira-SP). Para tal, o anestésico foi 

administrado diluído em oxigênio a 100%, com fluxo de 30 mL/kg/min, por meio de um 

circuito com reinalação parcial de gases, nas cadelas com mais de 7 kg. Já, para cadelas com 

menos de 7 kg, foi utilizado fluxo de de 300 mL/kg/min e circuito sem reinalação de gases do 

tipo Baraka. Os animais foram mantidos sob ventilação espontânea durante o procedimento. 

Após a indução anestésica, o dial do vaporizador foi mantido em 2 V% até o 

animal atingir profundidade anestésica adequada, e depois em 1,5 V% até o final da 

cirurgia.Nos casos em que foi necessária analgesia suplementar (aumento de ≥20% na FC, na 

PAS ou em ambas, em relação aos valores obtidos na avaliação feita imediatamente antes do 

início da cirurgia) foi administrado fentanil (Unifental®, União Química, Jabaquara-SP), na 

dose de 1 μg/kg, IV.  

A infusão intravenosa contínua de cetamina (IC) foi iniciadaapós a indução da 

anestesia e imediatamente antes do começo da cirurgia, sendo administrada para todos os 

animais do experimento cetamina 0,5 mg/kg (Ketamina®, Agener, São Paulo – SP, Brasil) em 
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forma de bolus, seguida por IC de 30 μg/kg/min, pelo uso de bomba de infusão (ST670, 

Samtronic, São Paulo-SP, Brasil)até o final do procedimento cirúrgico (último ponto na pele). 

Como fluido de manutenção foi administrada solução de Ringer com lactato 

durante todo o procedimento, na taxa de 5 mL/kg/h. Imediatamente após o final do 

procedimento cirúrgico foi administrado meloxicam (Maxicam 2%, Ourofino Saúde Animal, 

Cravinhos-SP) na dose de 0,2 mg/kg.  

 

 

3.2.2 Parâmetros avaliados 

 

Antes da MPA, após a MPA e durante todo o procedimento cirúrgico foram 

avaliadas as frequências cardíaca (FC), por meio de ECG, e respiratória (f), pela contagem dos 

movimentos respiratórios por minuto; a coloração das mucosas; o tempo de preenchimento 

capilar (TPC); a qualidade do pulso;e a pressão arterial sistólica (PAS), pela média de três 

aferições consecutivas, utilizando o método Doppler vascular (Doppler Vascular, MedMega, 

Franca – SP, Brasil). Por meio de monitor multiparamétrico (DX 2022, Dixtal, Manaus – AM, 

Brasil) foram avaliadas a saturação periférica da oxihemoglobina (SPO2), o traçado 

eletrocardiográfico (ECG), a temperatura retal (TR) e apressão parcial de dióxido de carbono 

no final da expiração (ETCO2), sendo estaregistrada somente durante o período 

transanestésico. Tais parâmetros foram registrados a cada 10 minutos até o término do 

procedimento anestésico. 

Além disso, foram registrados a dose de propofol (em mL) usada na indução 

(QP), o tempo de anestesia (TA – considerado desde o momento da indução até a interrupção 

da administração do isofluorano), o tempo de cirurgia (TC – considerado desde o momento da 

primeira incisão cirúrgica até o último ponto na pele),  o tempo de extubação (TE – 

considerado desde o momento da interrupção da administração do isofluorano até a retirada 

da sonda endotraqueal) e o tempo de recuperação total (RT – considerado desde o momento 

da interrupção da administração do isofluorano até que os animais recuperaram a posição 

quadrupedal e deambularam normalmente, na ausência de quaisquer efeitos estereotipados).  

Também foram registrados os eventos ou complicações que ocorreram durante 

o período transoperatório, como taquicardia, bradicardia, hipotensão, hipertensão, 

hipercapniae os tratamentos empregados para tratar as complicações. Também foi registrada a 

quantidade de fentanil empregada na analgesia de resgate transoperatória. 
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Em caso de hipotensão (considerada quando o valor da PAS foi menor que 

90mmHg) devido à profundidade anestésica, o dial do vaporizador foi regulado diminuindo-

se gradativamente 0,5V% até que houvesse aumento significativo da pressão arterial, 

considerado quando o valor da PAS atingisse valores acima de  90 mmHg) e neste momento a 

cirurgia não era interrompida. Quando houve aumento na FC, na PAS ou em ambas devido à 

superficialização da anestesia, o dial do vaporizador foi regulado aumentando 0,5V% até que 

houve profundidade anestésica satisfatória, e a cirurgia era interrompida até que o animal 

atingisse profundidade anestésica satisfatória. Quando a hipotensão não foi devido à 

profundidade anestésica, foi iniciado o desafio cristaloide comsolução de Ringer com lactato 

(Solução de Ringer com Lactato®, Halex Istar, Goiânia-GO) na taxa de 10 mL/kg em 10 

minutos e quando este tratamento não surtiu efeito, foi administrada efedrina (Efedrin®, 

Cristália, Itapira-SP) na dose de 0,1 mg/kg.Quandoessas intervenções não promoveram 

aumento satisfatório da PAS, foi iniciada a infusão contínua de dopamina (Dopacris®, 

Cristália, Itapira-SP) na taxa de 5-10µg/kg/min, de acordo com a necessidade do animal. 

Quando ocorreu bradicardia (considerada como FC < 60 bpm) esta foi tratada 

com sulfato de atropina (Hytropin®, Hypofarma, Ribeirão das Neves – MG) na dose de 

0,02mg/kg. Nos casos em que houve hipercapnia (considerada como ETCO2> 45 mmHg)foi 

realizada a ventilação manual até que a paciente atingisse valores de ETCO2entre 35-

45mmHg. 

 

 

3.3 Período pós-operatório 

 

Após o final do procedimento cirúrgico (último ponto de pele), as cadelas 

foram aleatoriamentedistribuídas nos diferentes grupos, para os quais os avaliadores eram 

cegos. Uma vez terminada a cirurgia, no grupo CONTROLE os animais receberam IC de 

solução salina a 0,9%, na taxa de 2,5 mL/kg/hora durante as 24 horas seguintes ao término do 

procedimento cirúrgico.O grupo IC12 recebeu cetamina em IC, na taxa de 10μg/kg/min, 

diluída em solução salina a 0,9%, para um volume final de 2,5 mL/kg/hora, administrado 

durante 12 horas após o procedimento cirúrgico e nas 12 horas seguintes os animais 

receberam IC de NaCl a 0,9% na mesma taxa. Finalmente, as cadelas do grupo IC24 

receberam cetamina em IC na taxa 10μg/kg/min, diluída em solução salina a 0,9%, para um 
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volume final de 2,5 mL/kg/hora, até completar as 24 horas após o término do procedimento 

cirúrgico. 

Todos os animais foram avaliados durante 24 horas quanto àdor pós-operatória, 

pelo uso da escala análoga visual interativa (VASi)
69

 e pela Forma Curta da Escala de 

Glasgow modificada para avaliação da Dor (GMPS-SC)
70

 (Anexo III). As duas escalas foram 

aplicadas por dois avaliadores, que não tinham conhecimento dos tratamentos. Quando os 

escores obtidos foram superiores a4 na VASi ou a 6 na GMPS-SC, mesmo que fossem 

atribuídos por somente um dos avaliadores, as cadelas receberam analgesia de resgate com 

morfina, na dose de 0,3 mg/kg, IM. No período pós-operatório imediato, após 10 minutos da 

extubação, os escores considerados para resgate eram 4 na VASi e 5 na GCMPS, pois o item 

B não foi avaliado. Após 30 minutos do resgate, nova avaliação foi realizada e, caso os 

escores permanecessem acima do estipulado, novo resgate era administrado.  

O grau de sedação foi avaliado pela escala descrita por Pibarot et al.
71

(Anexo 

IV) e também foram registradas quaisquer alterações ocorridas, comohipertensão ou 

taquipneia.Para tentar tratar tais alterações, inicialmente era diminuída a taxa de infusão 

contínua em 25%, reavaliando-se o animal após 30 minutos; caso os valores diminuíssem, 

mas sem se normalizarem, a infusão era diminuída em mais 25%. Porém, se as alterações 

persistissem, mesmo que os escores não indicassem resgate, era aplicado o resgate analgésico 

e reavaliado o animal novamente. Depois, a infusão era retomada à taxa correspondente para 

aquele animal, que era novamente avaliado. Os resgates administrados nestas situações não 

foram incluídos na análise estatística. 

Foram registrados o tempo para o primeiro resgate (TPR), o número de 

resgates (NR) e a dose total de morfina empregada nos resgates (DTm) nas primeiras 24 horas 

de avaliação.A FC, por meio da contagem dos batimentos cardíacos por minuto; afpor meio 

da contagem dos movimentos respiratórios por minuto;a PAS pela média de três aferições 

consecutivas utilizando o método Doppler;a TR por meio de termômetro digital; o escore de 

sedação; e as avaliações de dor pelas escalas VASi e GCMPS foram registrados após 10 

minutos da extubação (PExt) e 2, 4, 6, 8, 12, 18 e 24 horas após o término da cirurgia (T2, T4, 

T6, T8, T12, T18 e T24, respectivamente). Ainda, quando houve suspeita da presença de dor 

entre os intervalos das avaliações, uma nova avaliação foi realizada e casoos escores 

atingissem os valores de corte predeterminados, o resgate era administrado.  

Após os animais serem liberados do período de avaliação de 24 horas, foram 

prescritos para o pós-operatório, meloxicam, 0,1 mg/kg, por via oral (PO), SID, durante 4 
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dias; tramadol 4 mg/kg, PO, TID, durante 4 dias; Dipirona 25 mg/kg,  TID, durante 4 dias; e 

cefalexina 30 mg/kg, PO, BID, durante sete dias. 

Finalmente, foi solicitado aos proprietários que preenchessem um questionário, 

adaptado do Helsinki Chronic Pain Index
72

, no 4º  e no 10º dia seguintes ao procedimento 

cirúrgico (Anexo V). 
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3.6 Análise Estatística 

 

Para a análise estatística foi utilizado o Software livre R, considerando-se nível 

de significância de 5% (p<0,05) para todos os testes realizados. Para se verificar a distribuição 

normal dos dados foi usado o teste de Shapiro-Wilk. Os dados de FC, f, PAS e TR foram 

submetidos à análise de variância de uma via, seguida pelo teste de Tukey, para a comparação 

entre as médias dos três grupos. Para comparar os escores dos três grupos dentro do mesmo 

tempo, foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis, seguido pelo teste de Bonferroni. Para a 

comparação entre os momentos dentro dos grupos foi usado o teste de Friedman seguido pelo 

teste de Bonferroni.  
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4. RESULTADOS 

 

Das pacientes envolvidas no experimento, 33% não tinham raça definida, 17% 

eram da raça Pinscher, 13% da raça Poodle, 13% da raça Dachshund, 8% da raça Cocker 

Spaniel, 8% da raça Shih Tzu, 4% da raça Pitbull e 4% da raça Labrador. Sendo o peso 

corpóreo médio dos animais de 9,8 ± 7,4kg e a idade média de 8,8 ± 3,4 anos.  

No período transoperatórionão houve diferença estatística entre os grupos para 

a idade, peso, tempo de cirurgia, tempo de anestesia, tempo para extubação, tempo para 

recuperação total, complicações anestésicas, dose de propofole dose de fentanil (Tabela 

1).Neste período não ocorreram alterações eletrocardiográficas, mas complicações anestésicas 

ocorreram em 75% das cadelas, sendo que 67% das pacientes tiveram hipotensão (PAS < 90 

mmHg) e 8% tiveram bradicardia (FC < 60 bpm). Houve hipercapnia(ETCO2> 45 mmHg) em 

63% dos animais, dos quais seis do grupo CONTROLE, cinco do IC12 e quatro do IC24 

tiveram esta alteração em momentos seguintes à administração de fentanil. Os valores médios 

da FC, f, PAS, dos momentos antes da MPA, após a MPAe no período transoperatório a cada 

10 minutos estão descritos na tabela 2. 

Tabela 1-Médias e desvios padrão do peso, idade, complicações anestésicas, dose de propofol 

e dose de fentanil. Medianas e valores mínimo e máximo dotempo cirúrgico, 

tempo anestésico etempo para recuperação total, em cadelas que receberam 

cetamina em infusão intravenosa contínua durante o período transoperatório 

(CONTROLE), doze (IC12) e vinte e quatro horas (IC24) após mastectomia 

radical unilateral. 

VARIÁVEL 
TRATAMENTOS 

Controle IC12 IC24 

Peso (kg) 8,08 ± 2,47 10,23 ± 9,31 11,16 ± 8,19 

Idade (anos) 9,75 ± 2,90 9,75 ± 3,15 7,00 ± 2,83 

Tempo de cirurgia (minutos) 68 (51-98) 81 (42-97) 83 (42-113) 

Tempo de anestesia (minutos) 100 (78-144) 130 (69-141) 123 (82-154) 

Tempo para extubação (minutos) 4,00 ± 2,67 3,13 ± 1,76 4,14 ± 1,73 

Tempo para recuperação total (minutos) 60,5 (34-111) 105 (44-117) 103,5 (52-272) 

Complicações anestésicas (N° animais) 7 6 5 

Dose propofol (mg/kg) 5,50 ± 1,71 3,80 ± 0,91 4,71 ± 0,74 

Dose total resgate de fentanil (µg/kg) 5,63 ±3,71 5,62 ± 4,21 3,94 ± 4,33 
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Tabela 2 - Médias e desvios padrão da PAS, FC e f, em cadelas que receberam cetamina em infusão intravenosa contínua durante o período 

transoperatório (CONTROLE), doze (IC12) e vinte e quatro horas (IC24) após mastectomia radical unilateral. 

 Parâmetros Avaliados 

PAS FC f 

Momentos Controle IC12 IC24 Controle IC12 IC24 Controle IC12 IC24 

Basal 141±20 138±12 143±33 130±24 153±19 139±24 63±66 94±74 76±71 

MPA 132±23 118±12 114±23 106±20 134±34 130±19 60±70 93±75 50±49 

M10 72±14 76±28 80±16 122±17 122±22 132±33 11±7 29±20 16±9 

M20 84±17 87±19 76±14 121±34 129±25 125±39 13±7 22±16 15±8 

M30 92±16 87±24 92±18 117±34 125±16 127±28 10±4 22±14 11±5 

M40 100±20 98±23 89±12 101±17 119±21 117±23 16±20 17±9 15±6 

M50 104±20 100±27 91±9 109±19 120±14 115±17 19±16 21±12 14±5 

M60 92±16 107±23 88±14 104±17 123±14 120±10 17±12 20±10 15±6 

M70 100±15 100±29 92±14 108±16 126±16 120±14 17±21 17±9 13±3 

M80 98±15 94±23 96±7 106±18 131±29 113±8 11±7 16±11 14±6 

M90 83±8 98±29 96±17 113±11 130±23 116±14 21±19 21±12 15±5 

M100 88±8 80±17 95±11 107±19 133±22 115±12 12±5 21±15 12±7 

M110 88±5 90±22 90±11 120±11 138±20 119±22 26±17 26±15 13±9 

M120 88±12 98±15 94±10 117±12 131±24 120±15 27±22 23±16 17±11 
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No período pós-operatório as médias da FC foram significativamente 

superiores nos grupos IC12 e IC24, em comparação com o grupo CONTROLE (p=0,0001 e 

p=0,005, respectivamente).Além disso, no momento T2, o grupo CONTROLE também 

apresentou média significativamente inferior que a do grupo IC12 (p=0,014) (Tabela 3).  

A média da fem T8 foi significativamente maior no grupo IC12 em 

comparação com os grupos CONTROLE (p=0,001) e IC24 (p=0,001) (Tabela 3). Dos animais 

do experimento, 33% apresentaram taquipneia, sendo seis do grupo IC12, dois do grupo IC24 

e um do grupo CONTROLE (Tabela 4).  

A PAS não diferiu significativamente entre os grupos e nem entre os momentos 

(Tabela 3). Todavia, 41% dos animais apresentaram hipertensão (Tabela 4), ou seja, valores 

médios de PAS > 154mmHg.
73

 Um animal do grupo CONTROLE apresentou essa alteração 

durante todas as avaliações, exceto imediatamente após 15 minutos da extubação, momento 

no qual ainda estava sedado. Dois animais do grupo IC12 e dois do grupo IC24 tiveram os 

valores da PAS acima dos valores de referência, sendo que um animal do IC24 e um do IC12 

apresentaram essa alteração durante todas as avaliações.Nos animais que apresentaram esta 

alteração o aumento da PAS geralmente ocorreu a partir do momento T6. 
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Tabela 3-Médias e desvios padrão de PAS, FC, f e TR em cadelas que receberam cetamina em infusão intravenosa contínua durante o período 

pós-operatório (CONTROLE), doze (IC12) e vinte e quatro horas (IC24) após mastectomia radical unilateral. 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey, p<0,05 

 

 

 

FC 

Tratamento Momentos de avaliação 

PExt T2 T4 T6 T8 T12 T18 T24 

Controle 121±6 b 94±12 b 95±14 a 96±14 a 99±13 a 95±15 a 100±11 a 100±14 a 

IC12 186±17 a 127±31 a 104±13 a 99±11 a 103±8 a 103±16 a 101±13 a 107±15 a 

IC24 162±39 a 107±22 ab 98±12 a 101±12 a 101±11 a 97±15 a 105±18 a 99±16 a 

 

 

 

f 

  

PExt T2 T4 T6 T8 T12 T18 T24 

Controle 35±10 a 34±18 a 30±12 a 35±14 a 33±17 b 40±37 a 25±8 a 34±18 a 

IC12 62±28 a 45±24 a 47±23 a 77±62 a 119±108 a 80±80 a 47±24 a 71±25 a 

IC24 33±7 a 26±12 a 31±11 a 27±9 a 30±4 b 30±13 a 47±9 a 24±59 a 

 

 

 

PAS 

Tratamento  

PExt T2 T4 T6 T8 T12 T18 T24 

Controle 142±14 a 132±15 a 133±25 a 133±24 a 137±23 a 137±15 a 139±24 a 138±18a 

IC12 115±22 a 123±10 a 127±13a 137±22 a 138±30 a 143±28 a 137±21 a 145±13 a 

IC24 136±32 a 130±26 a 129±18 a 133±28 a 136±40 a 143±35 a 137±27 a 136±21 a 

  

 

 

TR 

Tratamento  

PExt T2 T4 T6 T8 T12 T18 T24 

Controle 35,5±0,4 a 37,1±0,5 a 37,8±0,6 a 38,3±0,6 a 38,3±0,5 a 38,3±0,4 a 38,0±0,3 a 38,1±0,4 a 

IC12 36,0±0,6 a 37,4±0,5 a 37,8±0,5 a 38,1±0,5 a 38,3±0,3 a 38,3±0,5 a 38,0±0,7 a 38,5±0,4 a 

IC24 35,7±0,9 a 37,4±0,7 a 37,8±0,6 a 38,2±0,3 a 38,2±0,2 a 38,2±0,4 a 38,1±0,4 a 38,1±0,2 a 
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Não houve diferença estatística entre os grupospara a dose total de morfina 

oupara o tempo até o primeiro resgate (Tabela 4). 

 

Tabela 2- Dose total média de morfina, mediana do tempo até o 1
o
resgate e os valores mínimo 

e máximo, número de animais resgatados, e momento em que receberam o 

resgate, número de resgates, número de animais resgatados mais de uma vez, 

número de animais que apresentaram eventos adversos em cadelas que receberam 

cetamina em infusão intravenosa contínua durante o período pós-operatório 

(CONTROLE), doze (IC12) e vinte e quatro horas (IC24) após mastectomia 

radical unilateral. 

VARIÁVEL 
Tratamentos 

Controle IC12 IC24 

Dose total média de morfina (mg/kg) 0,45 ±0,26 0,43 ± 0,27 0,38 ± 0,25 

Tempo até primeiro resgate (min) 67,5 (19-243) 109 (30-698) 122 (25-707) 

N° de animais resgatados 7 7 6 

N° total de resgates 12 13 11 

N° animais resgatados mais de uma vez 4 4 4 

N° de animais com taquipnéia 1 5 2 

N° de animais com hipertensão 1 4 4 

N° de resgatados só por taquicardia 1 1 0 

N° de resgatados só por taquipnéia 0 1 0 

N° de resgatados só por hipertensão 0 2 2 

N° que receberam 1° resgate no imediato 4 2 1 

N° que receberam 1° resgate em T2 0 3 3 

N° que receberam 1° resgate em T4 2 2 1 

N° que receberam 1° resgate em T6 1 0 0 

N° que receberam 1° resgate em T12 0 0 1 

 

 

O número de resgates feitos quando os escores das escalas VASi e GMPS-SC 

foram atingidos ao mesmo tempo foi de oito animais no controle, seis no IC12 e três no IC24. 

Em dois animais do grupo IC12 o resgate foi efetuado unicamente com os valores da 

avaliação pela VASi, pois pela escala GMPS-SC não se atingiu o escore mínimo para resgate. 

Por outro lado, três animais do CONTROLE, três do IC12 e quatro do IC24 receberam 

resgate unicamente com base nos escores da escala GMPS-SC, pois não atingiram os valores 

mínimos com a VASi.  
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Tabela 3 - Número de resgates administrados quando atingido o escore mínimo para resgate 

de acordo com as escalasem cadelas que receberam cetamina em infusão 

intravenosa contínua durante o período pós-operatório (CONTROLE), doze (IC12) 

e vinte e quatro horas (IC24) após mastectomia radical unilateral. 

 N° de resgates quando: 

Grupos VASi e GMPS-SC 

atingiram escore 

Somente a VASi atingiu 

o escore 

Somente a GMPS-SC 

atingiu o escore 

CONTROLE 8 0 3 

IC12 6 2 3 

IC24 3 0 4 

 

A avaliação dos escores de dor foi realizada separadamente para cada 

avaliador, no mesmo grupo de tratamento dentro de diferentes momentos, e dentro do mesmo 

momento entre os diferentes grupos de tratamento, os resultados obtidos foram os seguintes. 

Para o avaliador 1, quando os escores foram analisados dentro do grupo 

CONTROLE, comparando as medianas dos escores dados pela escala de GMPS-SC, em 

diferentes momentos de avaliação, observou-se que os escores foram superiores 

estatisticamente em T2 e T4 quando comparados ao momento T24 (p=0,023 para ambos os 

momentos). Todavia, quando os escores foram avaliados em diferentes momentos dentro do 

grupo IC12, foi encontrada diferença estatística para os escores da VASi, demonstrando que 

no momento T12 a mediana dos escores foi significativamente maior que em T24 (p=0,0251). 

Já no grupo IC24 houve diferença significativa tanto pelos escores dados pela VASi quanto 

pela escala de GMPS-SC, sendo que para a primeira, a mediana dos escores no momento T2 

foi superior a T18 (p=0,0102) e T24(p=0,001), e o mesmo ocorreu para T4 em relação a T24 

(p=0,01). Para a mediana dos escores dados por GMPS-SC, os valores foram superiores em 

T2 e T4 em relação a T24 (p=0,009 e p=0,048, respectivamente). 

Quando os escores foram dados pelo avaliador 2 dentro do grupo CONTROLE, 

a mediana dos escores dados por VASi foi superior significativamente no momento T4 em 

relação a T24(p=0,025). No entanto, no grupo IC24, a mediana dos escores dados pela escala 

de GMPS-SC foi superior nos momentos T2 e T4 em relação a T24 (p=0,009 e p=0,012, 

respectivamente). Contudo, quando a análise foi realizada comparando os diferentes grupos 

de tratamento no mesmo momento, notou-se diferença estatística somente no momento T18, 
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em que a mediana dos escores dados pela escala de Glasgow foi inferior no grupo IC24 em 

relação ao IC12(p=0,029). 

Para a análise do nível de concordância (coeficiente de Kappa) entre os 

avaliadores, foi considerada como dor moderada (sendo necessário tratamento) quando os 

escores da VASi estavam acima de 4 e os de GMPS-SC acima de 6. Considerou-se que com 

escores abaixo desses valores não era necessária a administração de resgate analgésico. Dessa 

forma, houve baixa concordância entre os avaliadores quando do uso da VASi (Kappa < 0,5). 

Entretanto, na avaliação com a escala de Glasgow houve maior concordância (Kappa > 0,5).  
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Tabela 4- Mediana dos Escores dados pela VAS e Forma curta da escala de Glasgow, pelos dois avaliadores em diferentes momentos de 

avaliação em cadelas que receberam cetamina em infusão intravenosa contínua durante o período pós-operatório (CONTROLE), 

doze (IC12) e vinte e quatro horas (IC24) após mastectomia radical unilateral. 

 AVALIADOR 1 

 VASi GMPS-SC 

 CONTROLE IC12 IC24 CONTROLE IC12 IC24 

T2 2,35 (0,6-4,2) aA 1,5 (0,6-4,5) abA 3,15 (0,7-5,8) aA 5,0 (3-10) aA 5,0 (1-6) aA 5,0 (0-12) aA 

T4 2,45 (0,7-4,5) aA 1,8 (0,6-3,2) abA 1,7 (0,9-3,0) abA 4,5 (2-8) aA 3,5 (1-5) aA 3,0 (1-5) aA 

T6 1,3 (0,3-2,6) aA 1,4 (0,8-3,8) abA 1,6 (0,6-2,5) acA 2,5 (1-5) abA 3,0 (1-4) aA 3,0 (0-5) abA 

T8 1,5 (0,5-2,5) aA 1,6 (0,7-4,4) abA 1,3 (0,3-2,9) acA 1,5 (1-5) abA 2,0 (1-6) aA 3,0 (0-10) abA 

T12 1,0 (0,2-3,8) aA 2,0 (0,6-4,9) aA 1,1 (0,6-2,9) acA 1,0 (0-8) abA 3,0 (1-8) aA 3,0 (0-6) abA 

T18 0,95 (0-2,5) aA 1,4 (0,4-3,3) abA 0,9 (0,4-1,9) bcA 1,5 (0-8) abA 3,5 (1-5) aA 1,0(0-5) abA 

T24 0,45 (0-2,0) aA 1,0 (0,3-1,5) bA 1,0(0-1) bA 1,5 (0-2) bA 2,0 (0-4) aA 1,0(0-1) bA 

 AVALIADOR 2 

 CONTROLE IC12 IC24 CONTROLE IC12 IC24 

T2 2,7 (1,7-3,2) abA 2,1 (1,0-6,5) aA 1,9 (1,0-3,5) aA 4,0 (2-5) aA 4,0 (2-9) aA 4,5 (1-8) aA 

T4 2,6 (1,7-4,9) abA 1,9 (1,4-3,2) aA 1,7 (1,0-3,3) abA 5,0 (1-8) aA 3,0 (1-5) aA 3,5 (0-5) aA 

T6 2,2 (1,0-3,0) abA 2,2 (0,9-3,4) aA 1,8 (1,0-2,0) acA 4,5 (1-6) aA 3,0 (1-4) aA 3,0 (1-5) abA 

T8 1,4 (0,7-2,7) abA 1,8 (1,2-2,9) aA 1,6 (0,4-2,7) acA 2,5 (0-4) aA 3,0 (1-5) aA 2,5 (1-4) abA 

T12 1,7 (0,8-4,0) aA 2,2 (1,2-6,5) aA 1,4 (0,4-2,7) acA 2,0 (0-8) aA 3,0 (2-8) aA 2,0 (0-6) abA 

T18 1,8 (0,8-3,0) abAB 2,1 (1,9-3,6) aA 1,65 (0,2-2,3) abB 2,0 (0-8) aA 2,0 (1-4) aA 2,0(0-4) abA 

T24 2,0 (0-4,0) aA 1,5 (1,0-3,0) aA 1,2(0-3,0) bA 2,0 (0-4) aA 1,0 (1-3) aA 1,0(0-3) bA 

Medianas seguidas por letras minúsculas diferem entre si pelo teste de Kruskall-walis, seguido por Bonferroni. p<0,05 

Medianas seguidas por letras maiúsculas diferem entre si pelo teste de Friedman, seguido por Bonferroni. p<0,05 
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Na avaliação da dor pós-operatória realizada pelos proprietários, o grupo IC24 

apresentou os menores escores tanto na escala de Helsinki quanto na VAS, marcada no final 

do questionário, preenchido no quarto e no décimo dias. Quando foram comparadas as 

medianas dos escores entre os grupos no décimo dia, a mediana dos valores atribuídos pela 

VAS foi inferior significativamente para o grupo IC24 em relação ao CONTROLE e IC12. Já 

pela avaliação de Helsinki, a mediana dos escores do grupo IC12 foi significativamente 

superior que a dos demais grupos. 

 

Tabela 5 Mediana dos Escores dados pela VAS e pela escala de Helsinki, pelos proprietários 

no quarto e décimo dias de pós-operatório em cadelas que receberam cetamina em 

infusão intravenosa contínua durante o período pós-operatório (CONTROLE), 

doze (IC12) e vinte e quatro horas (IC24) após mastectomia radical unilateral. 

Grupo VAS Helsinki 

 4°dia 10°dia 4°dia 10°dia 

CONTROLE 2,6 (0,1-5,5) 0,8 (0-1,4) 7 (4-12) 2 (1-5) 

IC12 1,8 (0,5-4,5) 0 (0-1,3) 6 (5-10) 3 (1-7) 

IC24 1,2 (0-3,5) 0 (0-1,4) 5 (1-9) 2 (0-5) 

 

Tabela 8 - Escores individuais dados pelos proprietários de acordo com a escala VAS e de 

Helsinki, no quarto e no décimo dia de avaliação pós-operatória operatório em 

cadelas que receberam cetamina em infusão intravenosa contínua durante o 

período pós-operatório (CONTROLE), doze (IC12) e vinte e quatro horas (IC24) 

após mastectomia radical unilateral. 

Animal VAS 4° dia VAS 10° dia 

CONTROLE IC12 IC24 CONTROLE IC12 IC24 

1 2.9 1.6 3.2 0.5 0 1.4 

2 2.3 1.2 0 1 0 0 

3 0.1 4.5 3.5 0 1.3 0 

4 1.4 2.1 1 1.4 0 0 

5 3 4.2 2.6 1.2 0 0.5 

6 1.2 0.5 0 0 0 0 

7 3.4 3.7 1.5 0.7 NA 0 

8 5.5 1.3 0 0.9 0 0 

Animal Helsinki 4° dia Helsinki 10° dia 

CONTROLE IC12 IC24 CONTROLE IC12 IC24 

1 8 5 8 2 5 5 

2 6 7 6 3 1 2 

3 9 10 9 2 7 3 

4 5 6 7 2 3 4 

5 8 7 3 4 6 0 

6 4 5 2 1 2 2 

7 12 6 4 2 NA 2 

8 6 6 1 5 0 1 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os valores elevados de FC, f e PAS na avaliação pré-operatória antes da MPA 

provavelmente foram resultado do estresse e ansiedade dos animais, principalmente por causa 

da interação com uma pessoa desconhecida em um ambiente estranho, que são fatores 

desencadeadores de mudanças comportamentais e fisiológicas intensas.
74, 75

 Tais parâmetros 

podem ser influenciados por doenças, estresse ou ansiedade. Este último fator pode induzir ao 

aumento da pressão arterial e já foi descrito como o efeito da ―síndrome do jaleco branco‖ que 

pode levar a um falso diagnóstico de hipertensão, sem a necessidade de 

tratamento.
76

Schellenberg et al. 2007
77

 avaliaram a pressão arterial sistólica de cães da raça 

Beagle, em doze ocasiões, durante 161 dias. As análises do estudo permitiram a conclusão de 

que mesmo com os animais nascidos no ambiente de estudo e mantidos lá durante todas as 

avaliações, sendo acostumados com a manipulação de estudantes e pesquisadores, a média da 

primeira avaliação da pressão arterial sistólica foi de 166mmHg e esses valores se 

normalizaram somente na avaliação do 14° dia. 

No período transoperatório foi registrado o aparecimento de complicações 

anestésicas, dentre elas, a hipercapnia, que pode ter acontecido em decorrência dos efeitos 

adversos dos opioides,
78

 pois essa alteração aconteceu principalmente nos momentos após a 

administração de fentanil. Os opioides agonistas totais, como o fentanil, produzem depressão 

respiratória principalmente pela ação na região do bulbo, aumentando as pausas entre os 

movimentos respiratórios e diminuindo a sensibilidade ao dióxido de carbono.
79

Este efeito 

também foi observado por Bufalari et al.,
80

em cães anestesiados com isofluorano e pré-

medicados com fentanil ou sulfentanil, em que 12 dos 16 animais desenvolveram depressão 

respiratória durante o período anestésico.   

Muito provavelmente, a hipotensão foi resultado do uso do isofluorano, pois 

anestésicos voláteis apresentam efeito hipotensor dependente da dose.
81

 Todavia, com a 

infusão contínua da cetamina Carregaro et al.
82

 obtiveram decréscimo da PAS somente após 

os 10 minutos iniciais, utilizando cetamina na dose de 100µg/kg/min associada com anestesia 

epidural e anestesia volátil com isofluorano, em cães submetidos a osteossíntese. O presente 

estudo provavelmente difere deste pelo fato de não ter sido associadaum técnica de anestesia 

local, o que pode ter aumentado os requerimentos anestésicos para os animais, necessitando 

ainda da administração de fentanil e, por isso, predispondo à hipotensão em diversos 

momentos. Ainda, quando a cetamina foi utilizada em IC, na dose de 10 µg/kg/min associada 
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à IC de fentanil, na dose de 3,6µg/kg/h e à lidocaína em IC, na dose de 3 mg/kg/h, promoveu 

a diminuição de 97% na concentração alveolar mínima (CAM) do isofluorano em 

cães
83

Apesar de a utilização de técnicas de anestesia balanceada poderem promover maior 

segurança durante a anestesia, no presente estudo a IC de cetamina como único fármaco no 

período transoperatório, pode não ter fornecido efeito poupador de anestésicos, 

provavelmente pela baixa dose utilizada, pois para que se tenha um efeito 

analgésico/anestésico poupador de anestésico geral, as doses devem ser acima de 50 

µg/kg/min.
84 84

 

No período pós-operatório, dos animais que receberam o resgate analgésico de 

morfina devido a hipertensão, somente dois tiveram o retorno dos parâmetros para 

normalidade, sendo um do IC12 e um do IC24. O outro animal do IC12 que recebeu resgate 

por causa do aumento na PAS vomitou. Os avaliadores julgaram que esse aumento poderia 

estar ocorrendo pelo fato de que, estas cadelas tinham como característica o aumento 

progressivo da PAS a cada avaliação da pressão arterial, momentos nos quais elas 

demonstravam muito medo, tentando se levantar, principalmente quando colocadas em 

decúbito, e mesmo aguardando cinco minutos antes de aferir a pressão, esse aumento ainda 

persistia. Outro fator veio da observação de que no momento basal estas cadelas já tinham 

valores aumentados da PAS. 

Neste estudo foram utilizados dois avaliadores e duas ferramentas de avaliação 

com o objetivo de não deixar que a dor passasse despercebida durante as avaliações, pois, por 

se tratar de um parâmetro subjetivo, tanto na avaliação como na manifestação, assim como no 

seu limiar ou nível de tolerância, a avaliação da dor pode induzir o avaliador a cometer algum 

equívoco quanto à presença ou intensidade deste parâmetro nos animais.
28

 Presume-se que 

neste estudo os animais possam ter recebido um número de resgates analgésicos acima do 

necessário, devido à falta de avalição desses animais antes do estudo, com o objetivo de 

conhecer o comportamento destes em um ambiente estranho, sendo manipulados por pessoas 

desconhecidas. 

A hipótese vem do fato de que 29% dos resgates foram realizados pelo escore 

atingido na escala de GMPS-SC, sem que no escore da VASise tenha considerado que os 

animais estivessem sentindo dor. E isso se deve ao fato da escala ser desenvolvida a partir de 

categorias comportamentais que compreendem avaliação de postura, conforto, vocalização, 

atenção para a ferida cirúrgica, conduta em resposta à interação com humanos, mobilidade e 

resposta ao toque e ânimo
85

, alterações que podem ocorrem em resposta à dor, mas também 
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como em casos de ansiedade ou estresse, principalmente pelo fato de os cães estarem 

separados de seus donos.
74

 Que foi o caso de um animal do grupo CONTROLE que foi 

resgatado duas vezes por GMPS-SC e as categorias comportamentais responsáveis pelo 

elevado escore, referiam-se ao comportamento de uma maneira geral, onde o item marcado 

indicava que a cadela estava nervosa, ansiosa ou com medo, além de inquieta, mas não 

apresentava sinais de dor. Ainda, um animal do grupo IC24 tentou morder o avaliador, e este 

foi o motivo pelo alto escore dado pela GMPS-SC e não pela VASi. Mas ao que tudo 

indicava, de acordo com outros parâmetros, a cadela tentou morder não por causa da palpação 

da ferida, mas por outras causas, como por exemplo, o medo ou estresse de estar sendo 

palpada, deitada e avaliada diversas vezes. Além do mais, no momento pós-extubação, 50% 

dos animais apresentaram vocalização intensa, sendo que no grupo CONTROLE essa 

alteração foi mais duradoura, de 14 a 20 minutos, o que levou a um alto número de resgates 

neste momento para este grupo. 

Os principais efeitos adversos observados foram taquipnéia e hipertensão, e 

isso ocorreu em um animal do controle, quatro do IC12 e três do IC24.O aumento do tônus 

simpático pode ocorrer com o uso da cetamina, como relatado em pacientes pediátricos.
86

 

Embora, a administração de morfina também possa ter interferido no comportamento dos 

animais, pois foi relatado por Wagner et al
15

. e Sarrau et al.
60

 que a disforia, salivação e 

tremores musculares poderiam estar ocorrendo tanto pela IC de cetamina
87

quanto pela 

administração de morfina
88

. A justificativa é decorrente do fato de que dos oito animais que 

desenvolveram taquipneia ou excitação somente dois não foram tratados com esses fármacos.  

Dificilmente se consegue dissociar o efeito comportamental das discussões que 

envolvem o estudo da cetamina.Portanto, atualmente a descrição dos efeitos adversos ainda 

permanece controversa, da mesma forma que o papel analgésico da cetamina. Ainda não se 

sabe exatamente quais são os efeitos provocados pelo fármaco, o qual gera uma sensação de 

desconexão do indivíduo ao ambiente e que pode levar a um estado de confusão mental, em 

que sensações de ―estar flutuando‖ ou tendo alucinações podem ser descritas como agradáveis 

ou como assustadoras por diferentes pessoas.
65, 89

 

Para os animais, não se pode afirmar qual o tipo de sensação ou como isso os 

afeta, mas eles podem reagir de forma diferente a esses efeitos do fármaco. Portanto, uma 

forma de eliminar a dúvida se o comportamento adverso apresentado durante a infusão da 

cetamina seria pela infusão ou pelo comportamento do animal por si só, seria avaliar os 

animais antes do procedimento durante o mesmo tempo do estudo. Pois, foi percebido que a 
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ansiedade e a inquietação ocorriam com o passar do tempo, e uma causa poderia ser a 

manipulação excessiva, a qual acontecia a cada 2 horas até o T12. E ainda, pelo fato de que os 

animais que receberam a IC por 24 horas, não tiveram essas alterações no T18 ou T24, 

momentos em que as avaliações eram mais espaçadas. Outra maneira seria o delineamento 

experimental em que as mesmas cadelas passariam pelos três tratamentos. Mas por se tratar 

de um estudo clínico, este tipo de delineamento se torna inviável.  

Neste estudo as cadelas receberam escores de dor baixos na maioria das 

avaliações, e isso pode ser decorrente da analgesia preemptiva realizada pela morfina na MPA 

e pela cetamina que foi administrada em todos os grupos durante o período transoperatório. E 

possivelmente essa seja uma resposta à prevenção da sensibilização central, pela 

administração de fármacos analgésicos de forma preventiva. Talvezumoutro grupo controle, 

que não recebesse nenhum tratamento durante o período transoperatório, teria permitido 

comparar se realmente existe o efeito analgésico preventivo da cetamina no período 

transoperatório para a dor pós-operatória. 

Porém, pela avaliação realizada pelos proprietários, foi observado que o grupo 

IC24 demonstrou os menores escores no quarto e décimo dias, acompanhados do fato de que 

os grupos que receberam a IC foram os únicos  que receberam escore zero de dor já no quarto 

dia. E dentro das categorias da escala de Helsinki em que os proprietários avaliaram o ânimo, 

a facilidade para seus animais realizarem as atividades de rotina e se estes choravam de dor ou 

não, foram atribuídos melhores escores para esses animais tanto no quarto quanto no décimo 

dia de pós-operatório, demonstrando a satisfação e conforto dos animais do estudo. 

Wagner et al.
15

observaram que o grupo que recebeu a IC de cetamina também 

apresentou melhores escores para personalidade, comportamento e atividade no terceiro dia 

de pós-operatório após amputação do membro torácico. E, embora Sarrau et al. (2007)
60

 esses 

escores não tenham sido avaliados no pós-operatório tardio, as cadelas que receberam a IC de 

cetamina demonstraram melhora no apetite após mastectomia. 

Com o objetivo de avaliar se a cetamina poderia ser benéfica na prevenção da 

dor crônica oriunda de cirurgia de quadril em humanos, foi realizada a IC de cetamina, 

2µg/kg/min, durante 24 horas, associando a esse protocolo AINEs, opioides e analgesia 

controlada pelo paciente. Os escores de dor, o requerimento de analgésicos, a facilidade para 

iniciar a utilização das muletas e o desenvolvimento de dor crônica foram avaliados nos 

primeiros sete dias de pós-operatório e 30, 60 e 180 dias depois. A infusão única de cetamina 

promoveu diminuição no consumo de morfina, facilidade de locomoção e, no 180° dia, 



50 
 

algunspacientes que não receberam a IC de cetamina ainda experimentavam a persistência da 

dor, ao contrário dos pacientes que receberam o fármaco.
17

 

Talvez o enfoque dado de que a cetamina teria efeito poupador durante o pós-

operatório imediato possa confundir o anestesiologista, que prefere utilizar opioides ou 

anestésicos locais durante o período transoperatório, pois seus efeitos são imediatos e o 

clínico observa a diminuição da dor. Entretanto, quando se pensa no conforto e melhor 

recuperação cirúrgica desses pacientes quando estiverem fora da vista do avaliador, há de se 

lembrar desse possível efeito importante da cetamina, como um fármaco que impede a 

sensibilização central e periférica, e não somente como um adjunto na anestesia balanceada, 

mais especificamente como poupador de anestésicos gerais. Para que se possa determinar esse 

real benefício, existe a necessidade de mais estudos sobre o potencial analgésico no período 

pós-operatório tardio, com um número maior de animais, com doses diferentes de infusão no 

período transoperatório e com uma avaliação mais detalhada e por mais tempo no período 

pós-operatório tardio. 
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6.CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados deste estudo, a IC de cetamina pode ser utilizada 

como um fármaco adjuvante na anestesia com isofluorano e fentanil, em cirurgias que 

resultam em um pós-operatório com a presença de dor mais intensa, como mastectomia 

unilateral, não promovendo alterações significativas dos parâmetros cardiovasculares no 

momento transoperatório. 

A grande limitação do estudo decorreu da falta de avaliação basal do 

comportamento das cadelas envolvidas no estudo e da variabilidade de raças e seu 

comportamento natural. Estes fatores contribuíram para a controvérsia no número de resgates 

analgésicos e, em consequência, na dose total de morfina. 

No entanto, a IC de cetamina administrada durante 24 horas de pós-operatório 

demonstrou ser responsável por um menor número de animais resgatados, assim como um 

maior tempo para requerimento de resgate analgésico e menor dose total de morfina. Além 

disso, os escores de dor atribuídos aos animais dos grupos IC12 e IC24 foram inferioresaos 

escores do grupo CONTROLE nos momentos T18 e T24, porém sem diferença 

estatisticamente significativa. Outro fato importante foram os baixos escores de dor atribuídos 

pelos proprietários no período pós-operatório tardio, que demonstraram, por meio das 

categorias de avaliação do Questionário de Helsinki, menores escores de dor e melhores 

escores em relação ao ânimo e facilidade de movimentação, e a atribuição de escores zero de 

dor já no quarto de dia de pós-operatório, para os animais do grupo IC24, contribuindo para a 

evidência de que a cetamina pode evitar a sensibilização central e diminuir a intensidade de 

dor e os requerimentos analgésicos no pós-operatório. 
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ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Seu animal está sendo convidado(a) para participar como voluntário em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar que seu animal faça 

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

outra é do pesquisador responsável. 

Fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa, você ou seu animal não 

serão penalizados(as) de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: Eficácia analgésica da cetamina por infusão contínua em cadelas 

submetidas à mastectomia unilateral. 

Pesquisadores responsáveis: Juan Carlos Duque Moreno, Jaqueline Andrade Ribeiro da Silva. 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (62) 3521-1650, (62) 8134-4498. 

Trata-se de um estudo clínico com 24 cadelas atendidas no hospital veterinário da 

Universidade Federal de Goiás, diagnosticadas com neoplasia mamária e que passarão pelo 

procedimento cirúrgico como forma de tratamento para o tumor. O procedimento consiste na 

retirada total de um lado da cadeia mamária. O objetivo do estudo será avaliar se o 

medicamento denominado cetamina, contribui com a diminuição ou ausência de dor no 

período pós-operatório, e a sua capacidade em diminuir a quantidade de anestésicos gerais 

durante a cirurgia. Para isso, as alterações no período trans-operatório serão registradas, e o 

animal ficará internado após o procedimento para receber o tratamento e ser avaliado. Para o 

estudo serão analisadas a função cardíaca e respiratória, a presença e intensidade da dor e o 

grau de sedação no animal. 

Serão usados como critérios de inclusão a ausência de metástase, tumor ulcerado, 

hipertensão arterial, insuficiência renal, hepática ou cardíaca congestiva, além de pacientes 

que não estejam no cio ou com alguma alteração no sistema reprodutivo, e naquelas que não 

tenham diagnóstico citológico de carcinoma mamário, ou ausência de histórico de convulsões 

e ainda, que não estejam recebendo terapia com anti-inflamatórios não esteroidais ou 

corticoides por duas semanas antes da cirurgia. Os riscos do medicamento estão relacionados 

aos efeitos alucinatórios, de confusão mental, delírio, e excitação do fármaco testado. Os 

benefícios são a monitoração constante do animal no período pós-operatório que promoverá 
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controle adequado da dor, além da presença de uma equipe capacitada para intervir em 

qualquer intercorrência durante este período. Caso haja a constatação de dor, será feito o 

tratamento com medicamentos analgésicos, garantindo assim que o animal não sinta dor neste 

período.  

Para avaliação da dor serão utilizadas a escalas Analógica visual interativa (VASi) 

e a Forma Curta da Escala de Glasgow para a dor. Após a liberação do animal, será entregue 

ao proprietário um questionário de avaliação da dor que deverá ser preenchido no quarto e 

décimo dia de pós-operatório. 

 

 

Assinatura da pós-graduanda: 

 

_____________________________________________________________ 

Jaqueline Andrade Ribeiro da Silva 

 

 

Assinatura do proprietário: 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Local e data _______________,_______/_______/__________. 
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CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO À PARTICIPAÇÃO DO ANIMAL COMO 

SUJEITO 

 

 

Eu,____________________________________________________________, abaixo 

assinado, concordo que meu animal_______________________ participe como sujeito do 

estudo ―Eficácia analgésica da cetamina por infusão contínua em cadelas submetidas à 

mastectomia unilateral‖. Informo que fui devidamente esclarecido(a) sobre a pesquisa, pela 

pós-graduanda: _________________________________________________. Além do mais, 

foram esclarecidos os procedimentos envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da participação do meu animal nesse projeto de pesquisa. Foi-me garantido o 

sigilo das informações e a possibilidade de retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do acompanhamento, assistência e 

tratamento.  

 

Local e data ______________,_____/_____/________. 

 

 

Assinatura da pós-graduanda: ____________________________________ 

 

Assinatura do(a) proprietário(a): ___________________________________ 
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ANEXO III -Forma curta da Escala de dor composta de Glasgow e Grau de sedação  

Animal: Proprietário: Data: 

Avaliador:  

 

A. Observe o animal no canil 

Ele está:  b)  

a)  Ignorando sua ferida cirúrgica 0 

Quieto 0 Olhando para a ferida cirúrgica 1 

Chorando ou lamuriando 1 Lambendo a ferida cirúrgica 2 

Gemendo 2 Esfregando a ferida cirúrgica 3 

Gritando 3 Mastigando a ferida cirúrgica 4 

                

   

B. Coloque a guia no cão e leve-o para fora do 

canil 

 C. Aplique pressão gentilmente na ferida e num raio de 

3cm ao redor 

Ele se levanta ou caminha de maneira:  Fazendo isso 

c)  d)  

Normal 0 Nada acontece 0 

Claudicando 1 Olha em volta 1 

Lento ou relutante 2 Recua 2 

Rijo 3 Rosna ou protege a área 3 

Se recusa a levantar 4 Morde 4 

  Chora 5 

                

 

D. De maneira Geral 

O cão está    

e)  f)  

Feliz e contente ou feliz e animado 0 Confortável 0 

Quieto 1 Ansioso 1 

Indiferente ou não responsivo ao ambiente 2 Inquieto 2 

Nervoso, ansioso ou com medo 3 Arqueado ou tenso 3 

Deprimido ou não responsivo à estimulação 4 Rijo 4 

                

 

 

Momentos de avaliação 

 

T2 

 

T4 

 

T6 

 

T8 

 

T12 

 

T16 

 

T24 

 

Total do escore (a+b+c+d+e+f) 
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ANEXO IV- Escore de Sedação 

 

Animal acordado se mantém em pé e caminha 0 

Mantém-se em pé, mas incoordenado 1 

Tenta, mas não consegue se manter em pé 2 

Mantém a cabeça levantada 3 

Somente abre os olhos 4 

Sem resposta 5 
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ANEXO V - Questionário para avaliação da dor pós-operatóriapelos proprietários, 

adaptado doHelsinki Chronic Pain Index 

Nome: Proprietário: Data: 

1. Como está o ânimo de seu animal? 
0.(  ) muito ativo 

1.(  ) ativo 

2.(  ) nem ativo, nem abatido 

3.(  ) abatido 

4.(  ) muito abatido 

2. Quando seu animal realiza atividades como brincar e passear, o faz com: 
0.(  ) muita vontade 

1.(  ) vontade 

2.(  ) má vontade 

3.(  ) não brinca ou passeia 

3. O seu animal chora de dor? 
0.(  ) nunca 

1.(  ) raramente 

2.(  ) às vezes 

3.(  ) frequentemente 

4.(  ) muito frequentemente 

4. Quando seu animal anda, trota, corre e pula o faz: 
0.(  ) muito facilmente 

1.(  ) facilmente 

2.(  ) razoavelmente 

3.(  ) dificilmente 

4.(  ) muito dificilmente 

5. Em relação à facilidade de seu animal para se deitar, ele o faz: 
0.(  ) muito facilmente 

1.(  ) facilmente 

2.(  ) razoavelmente 

3.(  ) dificilmente 

4.(  ) muito dificilmente 

6. . Em relação à facilidade de seu animal para se levantar, ele o faz? 
0.(  ) muito facilmente 

1.(  ) facilmente 

2.(  ) razoavelmente 

3.(  ) dificilmente 

4.(  ) muito dificilmente 

7. Considerando que o extremo esquerdo da linha significa sem dor e o extremo 

direito significa a máxima dor que você possa imaginar, marque com um risco a 

dor que você acredita que seu animal tem sentido nos últimos quatro dias? 
 
   

  

Nenhuma dor 

  

A pior dor imaginável 

 

Escore total  


