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“Se vi mais longe, foi por estar de pé 
sobre ombros de gigantes...” 

 
Sir Isaac Newton 



	  

RESUMO 
 
 
A resposta inflamatória ao trauma cirúrgico é uma condição fisiológica resultante da ativação 
periférica de diversas substâncias desencadeadas por estímulos nociceptivos. O equilíbrio 
entre os fatores pró e anti-inflamatório é essencial para permitir a regeneração tecidual, sem 
prejudicar a homeostasia. Estados de hiperativação do sistema pró-inflamatório comprometem 
a recuperação pós-operatória por se traduzirem em mais dor local, menor mobilização no 
leito, restrição de movimentos, complicações pulmonares e urinárias, assim como maior 
tempo de hospitalização. Diversas substâncias têm demostrado grandes propriedades 
analgésicas e anti-inflamatórias, muitas entretanto, com importantes efeitos adversos. A 
cetamina é um anestésico geral muito utilizado na prática clínica há décadas, que tem 
demostrado propriedades anti-inflamatórias quando em doses subanestésicas. O isolamento de 
seu isômero óptico dextrógiro, a cetamina S(+), quatro vezes mais potente e com menos 
efeitos adversos importantes, trouxe a substância para o foco das pesquisas clínicas. Este 
ensaio clínico controlado, randomizado e duplo cego avaliou a influência da cetamina S(+) 
em doses subanestésicas na resposta inflamatória de 47 pacientes (grupo cetamina, n = 25; 
grupo salina, n = 22) submetidos à prostatectomia radical sob anestesia geral sem bloqueio de 
neuroeixo. Marcadores inflamatórios inespecíficos como padrão de leucocitose e proteína C 
reativa foram medidos, assim como o padrão de dor pós-operatória, o consumo de analgésicos 
de resgate e os possíveis efeitos adversos da medicação. Não houve diferenças 
estatisticamente significativas entre os dois grupos quanto ao padrão de inflamação, dor pós-
operatória, consumo de analgésicos ou efeitos adversos. A terapia também não retardou o 
despertar da anestesia geral dos pacientes como supostamente poderia. Atribuímos ao baixo 
estresse cirúrgico e a baixa sensibilidade dos analitos empregados os resultados encontrados, 
tal como descrito na literatura. 
 
 
Palavras-chave: Inflamação. Anestesia geral. Câncer de próstata. Cetamina S(+). Dor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

ABSTRACT 
 
 
The inflammatory response to the surgical trauma is a physiological response due the 
peripheral activation of many substances released by the nociceptive stimuli. The balance 
between the pro and anti-inflammatory factors is essential to allow tissue regeneration, 
without jeopardizing homeostasis. Inflammatory hyper activation response states compromise 
the post surgical time, provoking more local pain, less activity and bed mobility, pulmonary 
and urinary complications, as well as more hospitalization stay. Many drugs have shown great 
analgesic and anti-inflammatory properties, but unfortunately followed by undesirable 
adverse effects. Ketamine is a general anesthetic drug used in clinical practice for decades, 
and has shown anti-inflammatory properties when given in subanesthetic doses. The isolation 
of its dextrogyre optical isomer, the S(+) ketamine, which is four times more potent and with 
less important adverse side-effects, brought this drug to the focus of many clinical researches. 
This controlled, randomized, double-blind clinical assay evaluated the influence of S(+) 
ketamine in subanesthetic doses in relation to the inflammatory response of 47 patients 
(ketamine group: n = 25 vs. saline group: n = 22) submitted to radical prostatectomy surgery 
under general anesthesia without neural-axis block. Non specific inflammatory markers used 
as a standard of leukocytosis and reactive C protein (RCP) measurement were used, as well as 
the intensity of the post operative pain, the use and quantification of rescue analgesics and the 
possible adverse effects of this drug. There was no statistically significative difference 
between the two groups concerning the inflammatory response, postoperative pain, analgesic 
consumption or adverse effects. The use of Ketamine did not delay the awakening of the 
patients from general anesthesia as it supposedly would. We attribute this to the low surgical 
stress and the low sensitivity of the analytes employed, as described in literature. 
 
 
 
Key-words: Inflammation. General anesthesia. Prostate cancer. S(+) ketamine. Pain. 
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“O tigre da cetamina”. Pintura de Marisa Wood Bassett 
ilustra modelos moleculares dos dois enatiômetros de 
cetamina, com o mais potente em primeiro plano. 

Taming the Ketamine Tiger 
Anesthesiology, V 113 • No 3 • September 2010 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante laparotomias, a extensão da incisão cirúrgica, a intensidade da manipulação 

do conteúdo abdominal e o tempo de exposição das vísceras contribuem para a secreção de 

citocinas pró e anti-inflamatórias que medeiam a resposta endócrino-metabólica ao trauma 

cirúrgico. Os fatores que funcionam como gatilho incluem a resposta autonômica simpática ao 

estímulo nociceptivo (que habitualmente se manifesta com hipertensão arterial e taquicardia), 

uso de suporte ventilatório artificial (ventilação mecânica) com uma dinâmica de fluxos e 

trocas gasosas distinta da fisiológica, perdas volêmicas agudas e reposições com soluções 

cristaloides e coloides não isotônicas, eventuais transfusões de hemoderivados e o 

posicionamento cirúrgico do paciente com suas repercussões sobre os pontos de pressão e 

sobre a relação ventilação-perfusão pulmonar. 

A dor pós-operatória, consequência da liberação de substâncias excitatórias por 

estímulo do leito cirúrgico, quando mal controlada repercute negativamente na recuperação 

dos pacientes. Nesta situação, estes passam a se mobilizar menos no leito, permanecem mais 

tempo acamados, aumentam as chances de complicações pulmonares (atelectasias e 

pneumonias) e urinárias (cistites), o que pode prolongar o tempo de internação hospitalar. 

Várias modalidades de terapias analgésicas têm sido empregadas para o controle da dor pós-

operatória, destacando-se o uso de substâncias anti-inflamatórias não esteroidais (AINEs), a 

administração de opioides venosos e a realização de bloqueios anestésicos regionais ou de 

neuroeixo (com ou sem opioide). Alguns AINEs estão relacionados a complicações 

gastrointestinais, insuficiência renal e discrasia sanguínea, as quais podem restringir seu uso. 

Da mesma forma, técnicas de analgesia preventiva com bloqueios regionais ou de neuroeixo 

(anestesia subaracnoide ou peridural) podem apresentar efeitos adversos importantes, como 

simpatectomias extensas com repercussões hemodinâmicas (vasoplegia, hipotensão arterial, 

bradicardia), retenção urinária, náuseas e vômitos e, mais raramente, depressão respiratória 

quando associada a opioides (SCARCI, 2010). 

O câncer de próstata é o tumor maligno não cutâneo mais frequente em homens 

(DATASUS, 2014). Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2011 houve 13.129 óbitos 

por câncer de próstata no Brasil. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

apontam uma taxa bruta de incidência de 70,42 novos casos para cada 100.000 homens em 

2014 (INCA, 2013). Em outras palavras, são esperados 68.800 novos casos de câncer de 

próstata no Brasil, correspondendo a 22,8% do total de neoplasias neste ano. Características 

epidemiológicas apontam uma maior incidência e mortalidade na população afro-americana 
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(cerca de 255,5 e 62,3 por 100.000 homens, respectivamente), ocorrendo em menor 

frequência nos descendentes indianos, segundo a Sociedade Americana de Câncer (2008). O 

tumor raramente é identificado em homens antes dos 50 anos de idade, que representam 

apenas 2% dos casos (JANI, 2008). 

A prostatectomia radical (ou prostatovesiculectomia radical) é a cirurgia de eleição 

para o tratamento do adenocarcinoma de próstata em pacientes selecionados. Trata-se de uma 

cirurgia realizada através de incisão de cerca de 15cm na linha mediana do abdômen inferior, 

extraperitoneal, do púbis a cicatriz umbilical, por onde são ressecadas as vesículas seminais, a 

próstata e, quando necessário, os gânglios linfáticos pélvicos para estadiamento da doença 

(CAMPBELL-WALSH, 2012). O pós-operatório está relacionado à dor moderada a intensa, 

amenizada por técnicas anestésicas selecionadas (anestesia geral e/ou bloqueio de neuroeixo). 

A intensa manipulação cirúrgica das estruturas pélvicas, a duração prolongada do 

procedimento e o posicionamento não ergométrico do paciente na mesa cirúrgica (posição de 

Trendelenburg reversa com dorso declive e uso do pillet) contribuem para a hiperextensão 

lombar e agravo do desconforto pós-operatório. 

 O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de doses subanestésicas de cetamina 

S(+), como adjuvante à anestesia geral, na resposta inflamatória e na dor pós-operatória em 

pacientes submetidos a prostatectomia radical. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 RESPOSTA INFLAMATÓRIA AO TRAUMA CIRÚRGICO 

 

O processo inflamatório que ocorre em resposta à lesão tecidual é um fenômeno 

complexo que envolve uma cascata de eventos bioquímicos e celulares. Durante o trauma 

cirúrgico, diversas substâncias secretadas por células inflamatórias e por nervos periféricos, 

como produtos de leucócitos e de plaquetas ativadas, prostaglandinas, leucotrienos e produtos 

derivados do sistema complemento, ativam receptores periféricos e centrais que preparam o 

organismo para a defesa ao insulto (SHEERAN, 1997). O aumento de neuropeptídeos 

endógenos como a substância P (SP) e a neurocinina-A (NKA) causam vasodilatação, 

extravasamento de plasma, degranulação de mastócitos e estimulação de células imunológicas 

com diminuição da permeabilidade neuronal ao potássio e despolarização de nociceptores 

periféricos, conferindo os pontos cardinais do estado inflamatório: calor, rubor, turgor e dor. 

As síndromes dolorosas relacionadas ao trauma cirúrgico são, cada vez mais, 

motivos de pesquisa na tentativa da elucidar e desenvolver mecanismos atenuadores de 

fatores pró-inflamatórios de respostas orgânicas exageradas e deletérias. 

 

2.2 MECANISMOS EFETORES DA RESPOSTA IMUNE: AS CITOCINAS 

 

Citocinas são proteínas secretadas por células da imunidade inata e adquirida que 

medeiam diversas funções celulares na inflamação (ABBAS, 2004). Na fase de ativação da 

resposta imune adquirida, as citocinas estimulam o crescimento e a diferenciação de 

linfócitos. Na fase efetora da imunidade inata e adquirida, ativam diferentes células para 

eliminar os antígenos. Embora sejam estruturalmente diferentes, compartilham diversas 

propriedades (ABBAS, 2004): 

§ Secreção breve e autolimitada. Citocinas não são normalmente armazenadas. 

Sua síntese é iniciada por uma nova transcrição gênica como resultado da ativação celular. 

“Como a ativação transcricional é transiente e o ácido ribonucleico mensageiro (RNAm) que 

codifica a maioria das citocinas é instável, sua síntese também é fugaz. Uma vez sintetizada, é 

rapidamente secretada resultando em uma liberação conforme a necessidade” (ABBAS, 

2004). 

§ Ação pleiotrópica e redundante. “Uma única citocina pode agir em 

diferentes tipos celulares (pleoitropismo), resultando em diversos efeitos celulares. 
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Redundância é a propriedade de múltiplas citocinas possuírem o mesmo efeito funcional” 

(ABBAS, 2004). 

§ Influência na síntese e ação de outras citocinas. A habilidade de uma 

citocina estimular a produção de outras citocinas desencadeia uma cascata na qual a segunda 

ou terceira citocina pode mediar o efeito biológico da primeira. “Duas citocinas podem 

antagonizar o efeito uma da outra, produzir efeito aditivo ou produzir efeito maior que o 

esperado (sinergismo)” (ABBAS, 2004). 

§ Ação local ou sistêmica. A maioria das citocinas age próximo ao local de sua 

produção; tanto na célula que a secretou (ação autócrina), quanto em células adjacentes (ação 

parácrina). “Quando produzidas em grande quantidade, podem atingir a circulação e agir 

distante do local de síntese (ação endócrina)” (ABBAS, 2004). 

§ Ligação a receptores de membrana específicos nas células alvo. “Citocinas 

prendem-se a ligantes com alta afinidade, com constante de dissociação (Kd) que variam entre 

10-10 a 10-12M” (ABBAS, 2004). Como consequência, apenas pequenas quantidades de 

citocinas são necessárias para ocupar seus receptores e desencadear o efeito biológico. 

§ Alteração na expressão gênica em células alvo. Muitas das alterações na 

expressão gênica induzidas por citocinas resultam em diferenciação de linfócitos B e T e 

ativação de células efetoras como macrófagos. “Citocinas estimulam substituição dos isotipos 

de anticorpos nas células B, diferenciação das células T helper nas subpopulações TH1 e TH2, 

ativação de mecanismos microbicidas em fagócitos, migração celular, dentre outros” 

(ABBAS, 2004). 

Em geral, as citocinas da imunidade inata e adquirida são produzidas por diferentes 

populações celulares e agem em diferentes células alvo (tabela 1). Entretanto, essa distinção 

não é absoluta, uma vez que a mesma citocina pode despertar diferentes reações. 
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Características Imunidade inata Imunidade adquirida 

Exemplos TNF-α, IL-1, IL-12, IFN-γ* IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ* 

Maior fonte celular Macrófagos, células NK Linfócitos T 

Principal função fisiológica  Mediadores da imunidade inata 

e inflamação (local e sistêmica) 

Imunidade adquirida: regulação do 

crescimento e diferenciação de 

linfócitos; ativação de células 

efetoras (macrófagos, eosinófilos, 

mastócitos) 

Estímulo LPS (endotoxina), 

peptidoglicanas bacterianas, 

RNA viral, citocinas derivadas 

de células T (IFN-γ) 

Antígenos proteicos 

Quantidade produzida Pode ser alta; detectável no soro Geralmente baixa; normalmente 

indetectável no soro 

Efeito local ou sistêmico Ambos Geralmente, apenas local 

Papel em doenças Doenças sistêmicas (p. ex., 

choque séptico) 

Lesão tecidual local (p. ex., 

inflamação granulomatosa) 

Inibidores de síntese corticoides ciclosporina 

Tabela 1. Características comparativas entre as citocinas da imunidade inata e adquirida. * IFN-γ desempenha 
importante função na imunidade inata e adquirida. Adaptado de ABBAS, 2004. 

 

2.3 OS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINEs) 

 

Tradicionalmente, os anti-inflamatórios não esteroidais são a classe de fármaco mais 

utilizados no mundo para alívio das síndromes dolorosas (SBA, 2003). Mostram-se eficazes 

para a maioria dos pacientes com dor aguda pós-operatória (tegumentares, musculares, 

articulares ou viscerais) de intensidade leve a moderada, mesmo em monoterapia. Para dores 

intensas, são indicados em associação a outros agentes analgésicos ou técnicas de bloqueio 

nervoso regional (SBA, 2003). 

Independente das substâncias das quais se originam (tabela 2), os AINEs possuem 

efeito central e periférico, modulando de forma importante a intensidade da inflamação 

(MONTEIRO, 2008). Reduzem a sensibilidade dos receptores de superfície aos peptídeos de 

sinalização celular (citocinas), amenizando os efeitos indesejáveis da ativação de elementos 

nociceptivos que causam dor, edema e disfunção orgânica (SBA, 2003; MONTEIRO, 2008). 
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Classificação Nomes comerciais 

Derivados do Ácido salicílico Ácido acetilsalicílico (AAS®, Aspirina®, Buferin®, Somalgin®) 

Derivados do ácido antranílico 

(fenamatos) 

Ácido mefenâmico (Ponstan®) 

Ácido flufenâmico (Mobilisin®) 

Ácido tolfenâmico (Clotan®) 

Ácido etofenâmico (Bayro®) 

Clonixinato de lisina (Dolamin®) 

Derivados do ácido enólico 

(oxicam) 

Droxicam (Ombolan®) 

Piroxicam (Cicladol®, Feldene®, Piroxicam®) 

Tenoxicam (tenoxicam®, Tilatil®) 

Meloxicam (Inicox®, Meloxil®, Leutrol®) 

Sudoxicam 

Isoxicam 

Derivados pirazolônicos Fenilbutazona (Butazona®, Butazolidina®) 

Oxifenilbutazona 

Dipirona (Anador®, Baralgin®, Dipirona®) 

Derivados do ácido indolacético Indometacina (Agilsin®, Indometacina®) 

Sulindaco (Clinoril®) 

Glucametacina (Teoremin®) 

Benzidamina (Benflogin®, Flogoral®) 

Derivados do ácido fenilacético Diclofenaco (Artren®, Biofenac®, Cataflam®, Voltaren®) 

Fenclofenaco 

Fentiazaco (Atilan®) 

Aceclofenaco (Profam®) 

Derivados do ácido propiônico Ibuprofeno (Advil®, Artril®, Motrin®) 

Cetoprofeno (Artrosil®, Profenid®) 

Fenoprofeno 

Flurbiprofeno (Targus®) 

Naproxeno (Flanax®, Naprosyn®) 

Fembufeno 

Indoprofeno 

Suprofeno 

Derivados do aminofenol, para-

aminofenol e anilina 

Acetofenitidina 

Paracetamol (Tylenol®, Dôrico®, Paracetamol®) 

Derivados da sulfonanilida Nimesulida (Scaflam®, Nimesulide®) 

Derivados das quinolonas Celecoxib (Celebra®) 
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Rofecoxib (Vioxx®) 

Derivados das naftilcanonas Nabumetona (Relifex®) 

Proquazona 

Derivados do ácido pirrolacético Tolmetino (Tolectin®) 

Zomepiraco 

Cetorolaco (Toragesic®) 

Derivados do ácido carbâmico Flupirtina (Katadolon®) 

Outros coxibs Etoricoxib (Arcoxia®) 

Valdecoxib (Bextra®) 

Tabela 2. Classificação dos principais AINE segundo a substância de origem. Extraído de: Sociedade Brasileira 
de Anestesiologia (2003). 

O principal mecanismo pelo qual os AINEs exercem seus efeitos anti-inflamatórios e 

analgésicos, a inibição da enzima ciclooxigenase (COX), também é responsável pelo seus 

efeitos adversos (MONTEIRO, 2008). A inibição da biossíntese de prostaglandinas pela COX 

(constitutiva [isoforma 1] e indutível [isoforma 2]) se reflete na alteração da função renal, 

hipertensão arterial e úlceras pépticas, comumente associadas ao seu uso. Por diversas vezes, 

os efeitos adversos do uso contínuo de AINE limitam seus benefícios e motivam a busca por 

outras formas de modulação inflamatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. Extraído de: 
Sociedade Brasileira de Anestesiologia (2003). 
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2.4 EFEITOS DOS ANESTÉSICOS GERAIS SOBRE A INFLAMAÇÃO 

 

Traumas cirúrgicos e acidentais dão início à resposta inflamatória, essencial para a 

reconstrução tecidual. “O desequilíbrio do processo inflamatório pode provocar complicações 

pós-operatórias como feridas mal cicatrizadas ou infecções, levando a sepse seguida de 

falência de múltiplos órgãos e morte” (SCHNEEMILCH, 2004). O balanço perioperatório 

entre os mecanismos imunoestimulantes e imunossupressores é afetado por múltiplos fatores, 

dentre eles, algumas medicações de uso frequente (SCHNEEMILCH, 2004). Os agentes 

anestésicos e o manuseio da anestesia estão relacionados a vários aspectos do processo de 

resposta inflamatória, tanto de forma direta, através da modulação da função das células do 

sistema imune, quanto indiretamente, através da atenuação da resposta ao estresse. 

Têm-se examinado os efeitos das substâncias anestésicas nas funções de quimiotaxia 

e fagocitose de células imunes competentes, como monócitos, macrófagos, neutrófilos, 

células endoteliais e células natural killer (NK). De uma maneira geral, as alterações na 

imunidade mediada por células são investigadas utilizando agentes mitogênicos/antigênicos 

indutores de proliferação de linfócitos, de expressão de receptores de superfície celular e de 

liberação de citocinas (SCHNEEMILCH, 2004). As citocinas, também chamadas de 

modificadores de resposta biológica, regulam a atividade, diferenciação e crescimento de 

muitos tipos celulares envolvidos no sistema imune/inflamatório (SHEERAN, 1997). 

A seguir, as influências de alguns agentes anestésicos na resposta imune: 

§ Barbitúricos: administrados por longos períodos podem induzir 

imunossupressão iatrogênica. Maior incidência de infecções tem sido descrita em pacientes 

com lesões cerebrais com pressão intracraniana aumentada que receberam infusão prolongada 

de tiopental (SCHNEEMILCH, 2004). Nas concentrações clínicas utilizadas, o tiopental: 

o Inibe a função bactericida dos leucócitos (KRUMHOLZ, 1995); 

o Inibe a função bactericida de leucócitos, assim como a polarização, a 

quimiotaxia, a aderência, a fagocitose e a queima oxidativa dos neutrófilos; 

o Inibe a quimiotaxia dos monócitos; 

o Afeta a fagocitose de neutrófilos e monócitos (em alta concentração); 

o Deprime a proliferação linfocitária em diferentes meios de cultura; 

o Reduz a quantidade de citocinas liberadas em resposta a endotoxinas. 

Os efeitos inibitórios do tiopental indicam bloqueio da resposta imune mediada 

diretamente por células e potente efeito anti-inflamatório (SCHNEEMILCH, 2004). 

§ Propofol: parece debilitar diversas funções de monócitos e neutrófilos na 
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resposta imune não específica, incluindo polarização, quimiotaxia, queima oxidativa e 

fagocitose. Enquanto alguns autores (CLEARY, 1 1983; KELBEL, 2  1999 apud 

SCHNEEMILCH, 2004) atribuem as propriedades inibitórias do propofol ao seu veículo 

carreador lipídico, outros (NAGATA,3 2000 apud SCHNEEMILCH, 2004) sugerem que as 

proteínas quinases envolvidas nas vias de sinalização são responsáveis pelo seu efeito. Nas 

concentrações clínicas utilizadas: 

o Inibe a produção de agentes quimiotáxicos de neutrófilos; 

o Suprime a proliferação de polimorfonucleares (pacientes críticos, previamente 

imunossuprimidos); 

o Não prejudica a proliferação linfocitária e a liberação de citocinas em resposta 

a endotoxinas em meios de cultura obtidos de pacientes sadios; 

o Possui efeito anti-inflamatório durante endotoxemia (em modelos animais). 

“Os dados recentes sugerem que o propofol produz apenas efeitos 

imunomodulatórios mediados por células na resposta imune inespecífica, provavelmente 

gerados por seu solvente lipídico” (SCHNEEMILCH, 2004). 

§ Opioides: a modulação da resposta imune é mediada por receptores opioides 

expressos em células imunocompetentes, pela participação do sistema nervoso central e pelo 

eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (SCHNEEMILCH, 2004). 

o Morfina: é bem documentado o efeito imunossupressor, dose dependente, da 

morfina na função de monócitos e neutrófilos, citotoxidade mediada por células NK, 

proliferação linfocitária e liberação de citocinas. “Promove apoptose em linfócitos e 

macrófagos por ativação enzimática. Afeta a liberação de óxido nitroso (NO) e inibe a adesão 

celular” (SCHNEEMILCH, 2004). O tratamento com morfina exerce efeitos inibitórios no 

sistema imune por um aumento na secreção de hormônios relacionados ao estresse. 

o Fentanil: alguns estudos (YEAGER, 2002; JACOBS, 1999) não mostram 

mais que efeitos imunomodulatórios transientes. “Fentanil é conhecido por intensificar a 

citotoxidade das células NK e aumentar o número relativo de células NK (CD16/56+) e 

citotóxicas (CD8+) em voluntários saudáveis. Entretanto, a produção de superóxido pelas 

células polimorfonucleares e o número de linfócitos B e T circulantes permanece inalterado” 

(SCHNEEMILCH, 2004). Estes efeitos parecem estar centralmente mediados, uma vez que o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cleary TG, Pickering LK. Mechanisms of intralipid effect on polymorphonuclear leukocytes. J Clin Lab Immunol. 1983 

May; 11(1): 21-6. 
2 Kelbel I, Koch T, Weber A, Schiefer HG, van Ackern K, Neuhof H. Alterations of bacterial clearance induced by propofol. 

Acta Anaesthesiol Scand. 1999 Jan; 43(1): 71-6.	  
3	  Nagata T, Kansha M, Irita K, Takahashi S. Propofol inhibits FMLP-stimulated phosphorylation of p42 mitogen-activated 

protein kinase and chemotaxis in human neutrophils. Br J Anaesth. 2001 Jun; 86(6): 853-8.	  
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fentanil não afeta a atividade das células NK, nem prejudica a função dos polimorfonucleares, 

sugerindo fraca interação dos opioides sintéticos com receptores específicos de leucócitos 

(SCHNEEMILCH, 2004). 

o Sufentanil e Alfentanil: efeitos inibitórios na migração de leucócitos, na 

atividade das células NK e na proliferação linfocítica (HOFBAUER, 1998). 

“Os efeitos imunossupressores dos opioides são conhecidos a mais de 100 anos; 

entretanto, o mecanismo molecular preciso ainda não é completamente definido. Não há 

evidência que opioides sintéticos (fentanil, sufentanil, alfentanil) modulem ou atenuem a 

resposta imune mediada por células através de receptores opioides específicos” 

(SCHNEEMILCH, 2004). 

§ Anestésicos Voláteis: alguns estudos têm observado efeitos inibitórios dose e 

tempo dependente dos anestésicos voláteis; entretanto, ainda existem controvérsias. As 

divergências nos resultados podem advir das metodologias e técnicas de laboratório 

utilizadas. Tem-se mostrado efeitos inibitórios sobre a função dos neutrófilos, redução na 

proliferação linfocitária e redução na liberação de citocinas de células mononucleares de 

sangue periférico. Anestésicos halogenados são conhecidos por suprimir citocinas 

inflamatórias nos alvéolos de ratos; porém, a exposição aos anestésicos voláteis e a ventilação 

mecânica induz aumento na expressão de genes de citocinas pró-inflamatórias. 

Os efeitos in vivo dos agentes voláteis são predominantemente inibitórios, mas 

geralmente transitórios, bem como dose e tempo dependente (SCHNEEMILCH, 2004). 

 

2.5 CETAMINA 

 

A cetamina é um agente anestésico sintetizado em 1962, por Calvin Stevens. Ganhou 

notoriedade nos anos 70 por seu uso “recreativo”, visto que induz analgesia, sedação e 

alucinações, com pouco efeito depressor cardiorrespiratório. Produz uma forma de “anestesia 

dissociativa” caracterizada pela desconexão eletroencefalográfica entre o sistema límbico e o 

tálamo cortical (STOELTING, 2006). A anestesia se assemelha ao estado cataléptico, na qual 

os olhos permanecem abertos com lento nistagmo. O paciente se torna não comunicativo 

(embora pareça estar acordado), com ocorrência de movimentos esqueléticos hipertônicos 

propositais, independente do estímulo cirúrgico (STOELTING, 2006). O paciente tem 

amnésia e analgesia intensa. 

Os efeitos adversos indesejáveis da cetamina limitaram seu uso por muitos anos. O 
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aumento de secreções salivares e brônquicas (antagonizados por atropina e glicopirrolato), o 

possível aumento das pressões intracraniana e pulmonar, além do efeito disfórico que pode 

produzir sonhos vívidos e desagradáveis são bem documentados. Quanto maior a dose, mais 

pronunciados são seus efeitos adversos (IVANI, 2003).  Em doses subanestésicas, esses 

efeitos são muito menos pronunciados, quando presentes. Disforia e alucinação são os efeitos 

adversos mais desconfortáveis, ocorrendo em cerca de 1% dos pacientes que recebem doses 

de 0,15 a 0,25mg.kg-1.h-1. Outros incluem pesadelos (2,5%), sonhos vívidos (18%), distúrbios 

visuais como diplopia ou brilho ofuscante (6,2%), para doses comparáveis (RAKIK, 2009).  

Estudos não demonstraram qualquer efeito depressor respiratório (RAKIK, 2009; 

HIMMELSEHER, 2005). 

Com a descoberta dos receptores excitatórios glutamatérgicos N-metil D-aspartato 

(NMDA) e a compreensão da sua função na hiperexcitabilidade neuronal, houve novo 

interesse no uso da cetamina como antagonista NMDA para o tratamento e modulação da dor 

e o controle da resposta inflamatória sistêmica, principalmente quando as condições clínicas 

não permitem o uso de outras modalidades complementares de analgesia. 

 

2.5.1 Farmacocinética 

 

Cetamina (ketalar®, ketaject®, ketamin®) é uma arilciclo-hexilamina cuja estrutura 

está relacionada à fenciclidina. É um composto hidrossolúvel, com pKa 7,5 e está disponível 

em soluções aquosas a 1%, 5% e 10% (WHITE, 2009). Trata-se de um antagonista não 

competitivo do receptor NMDA que se acopla a região ligante de fenciclidina, também o 

modificando por mecanismos alostéricos. Possui centro quiral no átomo de carbono-2 do anel 

ciclo-hexanona, que lhe confere dois estereoisômeros ópticos: cetamina S(+) e cetamina R(-) 

(HIMMELSEHER, 2005). Até recentemente a cetamina era comercializada como mistura 

racêmica contendo quantias equimolares dos enantiômeros. A cetamina S(+) (ketamin S[+]®) 

possui afinidade quatro vezes maior pelo receptor NMDA que seu isômero R(-) (CHIN, 

2007). Essa diferença resulta em potência analgésica clínica da cetamina S(+) 

aproximadamente duas vezes maior que a mistura racêmica e quatro vezes maior que a forma 

R(-), apesar da cetamina S(+) ter um tempo de ação mais curto (HIMMELSEHER, 2005). 

Ambos os isômeros parecem inibir a recaptação de catecolaminas nos terminais 

nervosos simpáticos de fibras pós-ganglionares simpáticas (efeito cocaína símile). O fato de 

cada isômero óptico diferir em suas propriedades farmacológicas sugere que estas drogas 
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interagem com receptores específicos. 

A cetamina tem valores de meia-vida de distribuição e redistribuição relativamente 

curtos. Também possui alto clearence hepático (1L.min-1) e grande volume de distribuição 

(3L.kg-1), resultando em meia-vida de eliminação de 2-3 horas (STOELTING, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Farmacodinâmica 

 

A cetamina interage com vários tipos de receptores em diversos locais de ligação. 

Nos receptores de glutamato do tipo N-metil D-aspartato (NMDA) se liga de forma não 

competitiva ao sítio de reconhecimento da fenciclidina, tornando permeável o canal iônico. 

Pode também exercer efeito sobre outros sítios incluindo receptores de glutamato não NMDA, 

receptores opioides, serotoninérgicos, monoaminérgicos (acetilcolina, noradrenalina e 

dopamina), receptores muscarínicos, canais de sódio sensíveis a voltagem e canais de cálcio 

tipo L (KOHRS, 1998). Diferente de outros hipnóticos como propofol e etomidato, cetamina 

tem pouca ação nos receptores GABAA. 

 

2.5.3 Metabolização 

 

Cetamina é metabolizada extensivamente por enzimas microssomais hepáticas. O 

produto da desmetilação pelas enzimas do citocromo P-450, norcetamina, tem um terço de sua 

potência e possui meia-vida longa, o que pode contribuir para a ação analgésica prolongada da 

substância quando em doses repetidas ou infusão contínua (CHIN, 2007). Eventualmente, a 

norcetamina é hidroxilada e então conjugada a formas mais hidrossolúveis e glucuronídeos 

inativos, que serão excretados pelos rins. Após administração venosa, menos de 4% da dose 

de cetamina é encontrada inalterada na urina (STOELTING, 2006). 

Figura 2. Enantiômeros da cetamina. Extraído de STOELTING, 2006. 
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2.5.4 O Receptor N-Metil D-Aspartato 

 

O receptor NMDA desempenha fundamental importância no processamento da dor 

na medula espinhal. Na presença de lesão tecidual o receptor é ativado pelo neurotransmissor 

excitatório glutamato, resultando em hiperexcitabilidade do sistema nervoso e aumento da 

dor; o antagonismo do receptor NMDA pode aliviar a dor inibindo a sensibilização central 

(CHIN, 2007). 

O receptor NMDA é um canal iônico acoplado a ligante permeável aos íons cálcio, 

potássio e sódio. No potencial de membrana em repouso, o receptor NMDA é bloqueado pelo 

íon magnésio que é removido durante a despolarização, permitindo que o glutamato ative o 

receptor (CHIN, 2007). O glutamato, por sua vez, exige coagonismo obrigatório com a glicina 

para ativar o canal (KOHRS, 1998). Cetamina inibe a ativação do receptor NMDA pelo 

glutamato, reduz a liberação pré-sináptica do próprio glutamato e potencializa efeitos de 

neurotransmissores inibitórios, como GABA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O receptor é composto de várias subunidades, mas nem todas contribuem para os 

mecanismos relacionados à dor. Como o receptor NMDA está envolvido nas funções do 

sistema nervoso central, seu antagonismo pode produzir efeitos psicomiméticos indesejáveis 

como perda de memória, ataxia e incoordenação motora (CHIN, 2007). Estão relacionados à 

modulação nociceptiva, a hiperalgesia primária e secundária, a plasticidade neuronal e a 

expansão da região de percepção periférica (IVANI, 2003). 

 

Figura 3. Receptor NMDA e seus sítios de ligação. Extraído de: Carlson, 
Neil R. Physiology of Behavior. 6th ed. Allyn and Bacon; 1998. 
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2.5.5 Terapia Antinociceptiva com Cetamina 

 

“Cetamina intravenosa em doses subanestésicas, quando utilizada como adjuvante 

em anestesia geral, reduz a dor pós-operatória e a necessidade de opioides desde cirurgias 

ambulatoriais até procedimentos abdominais de maior porte” (HIMMELSEHER, 2005). 

Apesar disso, alguns estudos (CHO, 2009; DAHL, 2000) falharam em demonstrar este 

benefício, provavelmente por administrar doses muito pequenas do fármaco (<0,15mg.kg-1) 

associada à analgesia multimodal (p. ex., anestesia peridural), ou por utilizar esquemas 

inadequados (p. ex., ausência de dose de ataque, bolus intermitente). 

Na tentativa de testar as propriedades analgésicas preventivas da cetamina, seus 

efeitos têm sido comparados quando administrada antes da cirurgia e ao término do 

procedimento. Entretanto, os sinais inflamatórios e nociceptivos são gerados durante e após a 

cirurgia e a infusão de uma substância de curta ação como a cetamina, antes ou após a incisão 

cirúrgica, não promoverá analgesia que dure todo o período pós-operatório (CHO, 2009). 

“Para prevenir a dor patológica, cetamina deve ser administrada pelo menos durante a cirurgia 

e nos primeiros momentos do período pós-operatório” (HIMMELSEHER, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dose de cetamina para este propósito é afetada por vários fatores incluindo a 

quantidade de dor esperada, o tipo de anestesia utilizada (geral simples ou combinada [geral + 

Figura 4. Esquema de administração de cetamina segundo estímulos nociceptivos. 
Adaptado de HIMMELSEHER, 2005. 
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peridural]), o momento da administração (intraoperatório ou intra + pós-operatório) e o tipo 

de infusão (bolus ou contínua). Em um estudo de desfecho  de longo  prazo em cirurgias  com 

anestesia geral ou peridural, doses de 0,5mg.kg-1 IV em bolus pré-incisional seguido de 

infusão contínua IV de 0,25mg.kg-1.h-1 de cetamina racêmica reduziu a necessidade de 

morfina e a incidência de dor residual até o sexto mês de pós-operatório. Entretanto, falhou 

quando a dose em questão foi reduzida a metade (HIMMELSEHER, 2005). Após 

prostatectomia radical com anestesia geral, a necessidade de opioide e as queixas álgicas 

diminuíram após bolus IV pré-operatório de cetamina S(+) 0,1mg.kg-1 e infusão 

intraoperatória de 120µg.kg-1.h-1, seguido de analgesia paciente-controlada (PCA) com bolus 

de 1mg de morfina e 0,5mg de cetamina S(+) (HIMMELSEHER, 2005). 

 
Cetamina Procedimento Antes da incisão Durante a cirurgia Após a cirurgia 

Racêmica Doloroso. Ex: 

cirurgia 

abdominal de 

grande porte 

0,5mg.kg-1 Infusão: 500µg.kg-1.h-1 

ou 

bolus: 0,25mg.kg-1, 

repetidos a cada 30 min. 

Se procedimento ≥ 2h, 

interromper 60 min antes 

do fim da cirurgia.  

Infusão de resgate: 

120µg.kg-1.h-1 por 24h, 

então 60µg.kg-1.h-1 por 

48h (ou quanto necessá-

rio) e PCA com opioide.  

Racêmica Menos 

doloroso. Ex: 

cirurgia de 

quadril  

0,25mg.kg-1 Infusão: 250µg.kg-1.h-1 

ou 

bolus: 0,125mg.kg-1, 

repetidos a cada 30 min.  

PCA. 

Bolus: 1mg cetamina e 

1mg morfina.  

S(+) Doloroso. Ex: 

cirurgia 

abdominal de 

grande porte 

0,35mg.kg-1 Infusão: 400 µg.kg-1.h-1  

ou 

bolus: 0,2mg.kg-1, 

repetidos a cada 30 min. 

Se procedimento ≥ 2h, 

interromper 60 min antes 

do fim da cirurgia.  

Infusão de resgate: 

85µg.kg-1.h-1 por 24h, 

então 60µg.kg-1.h-1 por 

48h (ou quanto necessá-

rio) e PCA com opioide. 

Ou apenas PCA: 

0,5mg cetamina S(+) e 

1mg morfina.  

S(+) Menos 

doloroso. Ex: 

cirurgia de 

coluna lombar 

0,20mg.kg-1 Infusão: 200µg.kg-1.h-1 

ou 

bolus: 0,1mg.kg-1, 

repetidos a cada 30 min.  

PCA.  

Bolus: 0,25mg cetamina 

S(+) e 1,5mg morfina.  

 

 
Tabela 3. Proposta de uso da cetamina intravenosa como adjuvante analgésico para anestesia geral e PCA. 
Adaptado de HIMMELSEHER, 2005. 
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 “Em cirurgias menos dolorosas como nefrectomia, um bolus pré-incisional de 

0,5mg.kg-1 de cetamina racêmica seguido por 24 horas de infusão de 120µg.kg-1.h-1 e então 

60µg.kg-1.h-1 por 48 horas reduziu a hiperalgesia ao redor da incisão” (HIMMELSEHER, 

2005). Uma proposta de esquema antinociceptivo com cetamina encontra-se na tabela 2. “A 

dose da cetamina S(+) pode ser reduzida a 70% da cetamina racêmica quando administrada de 

forma contínua; sua infusão deve ser interrompida 30 minutos antes do término da cirurgia” 

(HIMMELSEHER, 2005). Pré-medicação com midazolam 3,75-7,5mg via oral (VO) ou 

diazepam 5-10mg VO é recomendada para reduzir a incidência de efeitos colaterais no 

sistema nervoso central (alucinações, ataxia, nistagmo). 

 

2.5.6 Tolerância e Hiperalgesia 

 

“Estimulações repetidas das fibras C autonômicas levam a sensibilização central e 

hiperalgesia” (CHIN, 2007). O desenvolvimento de hiperalgesia envolve ativação de 

aminoácidos excitatórios que levam a eventos intracelulares e produção de óxido nítrico. “A 

ativação dos receptores µ pelos opioides pode ironicamente também aumentar a ativação do 

receptor NMDA através de eventos intracelulares semelhantes, resultando em redução na 

potência do opioide, como a tolerância à morfina” (HIMMELSEHER, 2005). 

 

2.5.7 Cetamina Como Agente Anti-Inflamatório 

 

Segundo Bartoc4 (apud CHO, 2009, p. 27), os efeitos anti-inflamatórios da cetamina 

tem sido bem demonstrados principalmente em termos de redução da atividade dos 

mediadores pró-inflamatórios tal como proteína C reativa (PCR-t), interleucina-6 (IL-6) e 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). Para Roytblat5 (apud CHO, 2009, p. 23), mesmo uma 

pequena dose de cetamina administrada durante a indução anestésica atenua 

significativamente o aumento de IL-6 e PCR-t em pacientes coronariopatas submetidos a 

revascularização miocárdica com circulação extracorpórea (CEC). 

Em seu estudo duplo cego, randomizado, com 50 pacientes submetidos à cirurgia de 

revascularização miocárdica sem CEC para avaliar os efeitos de baixas doses de cetamina na 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Bartoc C, Frumento RJ, Jalbout M, Bennett-Guerrero E, Du E, Nishanian E et al. A randomized, double-blind, placebo-

controlled study assessing the anti-inflammatory effects of ketamine in cardiac surgical patients. J Cardiothorac Vasc 
Anesth. 2006; 20: 217-22. 

5 Roytblat L, Talmor D, Rachinsky M. Ketamine attenuates the interleukin-6 response after cardiopulmonary bypass. Anesth 
Analg. 1998; 87: 266-71. 
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resposta inflamatória, Cho e col. (2009) não encontraram diferenças significativas nos 

marcadores pró-inflamatórios séricos (PCR, IL-6, TNF-α, leucometria, diferencial de 

monócitos e neutrófilos) e nas concentrações de marcadores de lesão miocárdica (troponina T 

e CK-MB). Atribuiu a baixa intensidade da injúria cirúrgica e a interação com os demais 

agentes anestésicos os resultados distintos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welters e col. (2011) estudaram as alterações de mediadores inflamatórios em 128 

pacientes submetidos à revascularização miocárdica com circulação extracorpórea (CEC), em 

caráter eletivo, sob anestesia geral venosa (grupo sufentanil-propofol-midazolam v.s. grupo 

cetamina S[+]-propofol-midazolam). Demonstraram que todos os marcadores inflamatórios 

medidos (IL-6, IL- 8, IL-10 e TNF-α) aumentaram durante e após a CEC. Entretanto, o 

aumento das citocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-8 foi significativamente menor (P<0,01) no 

grupo da cetamina comparado ao grupo do sufentanil, 6h após o desclampeamento aórtico 

(figura 6 e 7). Em contraste, a citocina anti-inflamatória IL-10 apresentou níveis mais 

elevados 1h após o desclampeamento aórtico no grupo da cetamina S(+) em relação ao grupo 

do sufentanil (P<0,001) (figura 8). 

Figura 5. Alterações nos marcadores biológicos: (A) proteína C reativa; (B) IL-6; (C) TNF-α; (D) leucometria. 
Dados expressos em mediana (mín, max) ou média (desvio-padrão). T0, pré-indução; T2, 4h após 
revascularização miocárdica; T3, primeiro dia de pós-operatório; T4, segundo dia de pós-operatório. * P<0,05 
comparados com valores de T0. Extraído de CHO, 2009. 
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Os efeitos anti-inflamatórios da cetamina parecem ser mediados pela inibição do 

fator nuclear κB (NF-κB), que regula a transcrição gênica da produção de citocinas pró-

inflamatórias (SCARCI, 2010). Trata-se de um fator de transcrição ativado em resposta à 

sinalização do receptor de célula T, essencial para a síntese de citocinas. São homodímeros ou 

heterodímeros de proteínas homólogas ao produto de um proto-oncogene chamado c-rel, 

importante para a transcrição de muitos genes em diversos tipos celulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Níveis plasmáticos de IL-6 representados por box plots para cada grupo e momento. * diferença 
significativa entre os grupos (P<0,05). AoX, clampeamento aórtico. Extraído de: WELTERS, 2011. 

Figura 7. Níveis plasmáticos de IL-8 representados por box plots para cada grupo e momento. * diferença 
significativa entre os grupos (P<0,05). AoX, clampeamento aórtico. Extraído de WELTERS, 2011. 
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Nas células T em repouso, NF-kB está presente no citoplasma em um complexo com 

outra proteínas chamadas de inibidoras de kB (IkBs), que bloqueiam a entrada de NF-kB no 

núcleo. A sinalização do receptor de célula T leva a uma fosforilação de resíduos de serina no 

IkB. A enzima responsável por esta ação é a IkB quinase. Nas células T, a proteína quinase C 

(PKC), a via da MAP quinase e o cálcio podem levar a fosforilação do IkB. A fosforilação da 

IkB é seguida do acoplamento de múltiplas cópias de uma pequena proteína chamada 

ubiquitina. Essa ubiquitinização marca a IkB para proteólise no proteossoma citosólico, um 

complexo proteico multienzimático que degrada muitas proteínas citosólicas. Então, NF-kB é 

liberado e se transloca para o núcleo, onde contribui para a ativação transcricional de vários 

genes de citocinas e seus receptores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Níveis plasmáticos de IL-10 representados por box plots para cada grupo e momento. * diferença 
significativa entre os grupos (P<0,05). AoX, clampeamento aórtico. Extraído de WELTERS, 2011. 

Figura 9. Mecanismo celular do efeito anti-inflamatório dos antagonistas de receptores NMDA. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

O presente estudo foi, em sua totalidade, realizado nas dependências da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), envolvendo as seguintes unidades: 

o Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP; 

o Unidade de Pesquisa Clínica – UPC/HUAP. 

As cirurgias foram realizadas no centro cirúrgico do HUAP após avaliação, seleção e 

preparo de pacientes ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SUS) em acompanhamento 

no Serviço de Urologia deste hospital. Os exames pré-operatórios de rotina foram realizados 

pelo laboratório de análises clínicas do HUAP, enquanto coube a UPC realizar os testes 

específicos de marcadores inflamatórios. 

 

3.1 OBJETIVOS 

 

3.1.1 Objetivos Gerais 
 

 O estudo avaliou a influência da cetamina S(+), em doses subanestésicas, no 

desencadeamento da resposta inflamatória ao estresse anestésico-cirúrgico em pacientes 

submetidos à prostatectomia radical, em caráter eletivo, por adenocarcinoma de próstata. Os 

objetivos gerais foram: 

o Avaliar a atenuação da resposta inflamatória ao trauma anestésico-cirúrgico 

imediatamente após a cirurgia e na 24a hora de pós-operatório; 

o Avaliar a intensidade da dor pós-operatória nas primeiras 24 horas. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 
 

Analisar, especificamente, as seguintes variáveis: 

o O comportamento reacional da PCR imediatamente após a cirurgia e ao término das 

primeiras 24 horas de pós-operatório, comparando-o aos valores de referência pré-

operatório; 

o O comportamento reacional leucocitário (leucocitose) imediatamente após a cirurgia e 

ao término das primeiras 24 horas de pós-operatório, comparando-o aos valores de 

referência pré-operatório; 
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o O padrão álgico das primeiras 24 horas de pós-operatório; 

o O consumo de analgésicos de resgate (tramadol) nas primeiras 24 horas de pós-

operatório; 

o A frequência dos efeitos adversos da cetamina S(+) em doses subanestésicas, nas 

primeiras 24 horas de pós-operatório; 

o O tempo de despertar da anestesia geral associada a infusão de cetamina S(+). 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Casuística 
 

 O tamanho da amostra selecionada para o estudo foi calculada tomando-se como 

desfecho primário uma diferença de 30% nos valores de proteína C reativa entre os grupos 

experimental e controle, dosada na vigésima quarta hora de pós-operatório. Adotando-se um 

nível de significância de 5% (α = 0,05) e um poder de teste de 80% (erro β = 0,20), dois 

grupos de 23 pacientes cada fez-se necessário. Prevendo censuras e perdas de seguimento, 

ampliou-se a amostra em 10%, formando-se dois grupos de 25 pacientes cada (n = 50). 

 Segundo a literatura, ensaios clínicos semelhantes (CHO, 2009; WELTERS, 2011) 

utilizaram amostras de tamanho equiparáveis, obtendo significância estatística. 

 

3.2.2 Seleção, Randomização e Mascaramento de Pacientes 
 

Foram selecionados aleatoriamente do ambulatório do serviço de urologia do HUAP, 

50 (cinquenta) homens entre 18 e 80 anos, ASA P1 a P3, com adenocacinoma de próstata com 

indicação de prostatectomia radical em caráter eletivo. A seleção seguiu a demanda do serviço 

de urologia, respeitando os critérios de exclusão. 

A medida que os pacientes eram encaminhados à cirurgia, ainda no ambiente 

ambulatorial, era oferecida a participação no estudo, explicando-se os objetivos do trabalho, 

orientando-se quanto aos direitos e deveres como participante. Adquiriu-se, então, o “Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido” (apêndice I) devidamente assinado. Para garantir o 

sigilo das informações, um código numérico extraído de uma tabela de números aleatórios 

gerada por computador era atribuído ao paciente, permitindo sua randomização entre os 

grupos de estudo e garantindo o mascaramento diante dos pesquisadores. 
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Os pacientes foram distribuídos entre dois grupos: GRUPO I (n = 25), submetidos à 

cirurgia sob anestesia geral venosa e inalatória com infusão de cetamina S(+); e GRUPO II (n 

= 25), submetidos à cirurgia sob anestesia geral sem infusão de cetamina S(+). No grupo II, 

para garantir o mascaramento da equipe cirúrgica, a solução de cetamina foi substituída por 

soro fisiológico 0,9%, em frascos de mesmo tamanho, cor e volume, adaptados de igual 

maneira a bomba infusora (infusomat® compact, B. BRAUN). 

Por se tratar de estudo duplo encoberto, pacientes, equipe cirúrgica (incluindo 

anestesista) e coletores de dados não puderam distinguir as soluções de cetamina S(+) ou 

solução salina (soro fisiológico), que exigiram o preparo por pesquisador independente 

(“pesquisador piloto”). Cada solução foi preparada no momento da cirurgia, segundo a 

distribuição de números aleatórios, em frascos de 100mL e acoplados à bomba infusora em 

linha venosa. 

 

 

 A técnica anestésica proposta para ambos os grupos seguiu as seguintes etapas: 

1. Monitorização eletrocardiográfica contínua + pressão arterial invasiva (IBP) + 

oximetria de pulso + capnografia + temperatura central; 

2. Venóclise em membro superior (cateter 16G); 

3. Pré-hidratação com solução cristaloide 5-10mL.kg-1 intravenoso (IV); 

Figura 10. Randomização dos pacientes segundo os grupos e preparo da solução 
experimental administrada. 



38	  
	  

4. Indução anestésica venosa com midazolam (3-5mg) + fentanil (5µg.kg-1) + lidocaína 

(1mg.kg-1) + propofol (1-2mg.kg-1) + cetamina S(+) ou solução salina (0,20mL.kg-1) + 

cisatracúrio (0,15mg.kg-1) + intubação orotraqueal (IOT) + ventilação mecânica; 

5. Manutenção anestésica com agente inalatório sevoflurano (1-3 CAM) + cetamina 

S(+)/salina (0,20mg.kg-1.h-1 IV em bomba infusora) + cisatracúrio (1-2mg IV) 

conforme necessário; 

6. Ventilação mecânica modo volume controlado (VCV), volume corrente (VT) de 

7mL.kg-1, frequência respiratória (FR) 10-18 irpm, fração inspirada de oxigênio (FiO2) 

de aproximadamente 0,6, pressão positiva ao final da expiração (PEEP) de 5cmH2O, 

objetivando ETCO2 entre 30-45mmHg; 

7. Profilaxia antibiótica antes da incisão cirúrgica, conforme recomendação da comissão 

de infecção hospitalar (CCIH); 

8. Medidas antieméticas preventivas: dexametasona 10mg IV + ondansetrona 4mg IV 

após indução anestésica; 

9. Infusão venosa intraoperatória de solução cristaloide e/ou coloide 5-10mL.kg-1.h-1, 

conforme necessidade; 

10. Avaliação individual de hemotransfusão quando hematócrito intra ou pós-operatório < 

30% ou hemoglobina < 10g%; 

11. Reversão de bloqueio neuromuscular com neostigmina (0,03 a 0,05mg.kg-1 IV) + 

atropina (0,01mg.kg-1) ao término do procedimento cirúrgico; 

12. Analgesia pós-operatória: dipirona 1g IV + cetoprofeno 100mg IV, ao despertar da 

anestesia, com manutenção regular de 6/6h e 12/12h, respectivamente, por 24 horas; 

13. Analgesia de resgate pós-operatória: tramadol 100mg IV, até 6/6h,  sempre que 

solicitado pelo paciente (SOS). 

 

O grupo II (salina), tal como o grupo I (cetamina S[+]), recebeu o equivalente a 

0,20mg.kg-1 de cetamina S(+) IV em bolus de uma solução cristaloide incolor, contida em 

frasco de soro fisiológico de 100mL. Como a concentração padrão da solução de cetamina 

S(+) preparada pelo pesquisador piloto era conhecida (1mg.mL-1), todos os pacientes 

receberam 0,20mL.kg-1 de solução (cetamina S[+] ou salina) durante a indução anestésica, 

antes da intubação orotraqueal. Seguiu-se, então, de infusão contínua da mesma solução na 

dose de 0,20mL.kg-1.h-1 IV. A infusão permaneceu durante todo o ato cirúrgico, sendo 

suspensa cerca de 30 minutos antes do término da anestesia, durante o fechamento dos planos 

cirúrgicos. Os grupos não foram identificados até o momento de análise estatística dos dados. 
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Amostras de sangue periférico (cerca de 9mL cada) adquiridas em cada tempo 

específico da pesquisa (T0: antes do início da anestesia; T1: pós-operatório imediato; e T2: 

com 24 horas de pós-operatório) permitiram a dosagem e posterior análise das variações de 

leucometria e de proteína C reativa (PCR, proteína de fase aguda de inflamação). Para 

posterior análise de citocinas inflamatórias, cerca de 1mL do soro obtido da centrifugação da 

amostra de sangue para dosagem de PCR (frasco de bioquímica) foi separado e armazenado 

congelado a -80oC, em refrigerador específico. 

 

A duração da anestesia, da cirurgia, o tempo total de anestesia inalatória, o tempo 

total de infusão da substância experimental (cetamina S[+] ou salina) e o tempo para o 

despertar da anestesia foram registrados em formulários próprios (apêndice II – Relatório de 

Acompanhamento Intraoperatório), tendo como documento base a própria ficha de anestesia. 

Para avaliação dos objetivos secundários, o “Questionário de Acompanhamento Pós-

operatório” (apêndice III) foi distribuído à chefia de enfermagem do setor de destino do 

paciente. O perfil doloroso, os efeitos adversos, a mobilidade no leito, as queixas em geral e 

Figura 11. Esquema representativo dos “tempos” de coleta das alíquotas de sangue periférico e os momentos da 
avaliação pela escala analógica visual (EAV) de dor no pós-operatório. 
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os sinais vitais foram registrados durante as primeiras 24 horas após a cirurgia, quando então 

se encerrou o processo de coleta de dados. 

 

3.2.3 Critérios de Exclusão 
 

Foram excluídos do ensaio clínico os pacientes: 

o com hipersensibilidade à cetamina ou qualquer de seus veículos; 

o portadores de porfiria; 

o hipertensos graves não controlados; 

o com passado de acidente vascular encefálico; 

o portadores de insuficiência cardíaca grave (NYHA classe IV); 

o com psicopatias; 

o epilépticos; 

o renais crônicos (creatinina plasmática > 1,3mg.dL-1) 

o hepatopatas; 

o em uso de AINEs nos últimos 7 dias ou corticoides sistêmicos nos últimos 30 dias e; 

o em vigência de processo infeccioso documentado ou suspeito (leucocitose > 12.000 

cél.dL-1) ou febre (temperatura axilar > 37,5oC). 

 

3.3 METODOLOGIA ESTATÍSTICA 
 

Ao término da fase experimental e de coleta de dados, toda informação gerada foi 

submetida à análise estatística no SPSS v. 19.0 (IBM, New York, USA). A análise descritiva 

apresentou em forma de tabelas os dados observados, expressos pela média, desvio-padrão, 

mediana, mínimo, máximo e intervalo interquartílico para dados numéricos, e frequência (n) e 

percentual (%) para dados categóricos. 

A análise inferencial foi composta pelos seguintes métodos: 

o a homogeneidade entre os dois grupos de tratamento foi analisada pelo teste t de 

Student para amostras independentes ou de Mann-Whitney (não paramétrico) para 

dados numéricos e pelo teste de χ2 ou exato de Fisher para dados categóricos; 

o a análise longitudinal, no interior de cada grupo, foi realizada pela ANOVA para 

medidas repetidas e teste de contrastes. Para verificar se a evolução foi diferenciada 
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entre os grupos (efeito da interação) foi utilizada a ANOVA para medidas repetidas 

com um fator; 

o a evolução da EAV ao longo de 24h no interior de cada grupo foi avaliada pela 

ANOVA de Friedman6 e pelo teste de comparações múltiplas de Nemenyi7 (não 

paramétrico). 

Foi aplicada a transformação logarítmica (log natural) nos dados para análise 

longitudinal (ANOVA para medidas repetidas), devido à falta de normalidade na distribuição 

das variáveis nos grupos estudados. Um valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Myles Hollander e Douglas A. Wolfe (1973). Nonparametric statistical methods. John Wiley & Sons. New York. Cap 7. 
7 Nemenyi P (1963). Distribution-free multiple comparisons. Ph.D. Thesis, Princepton University.	  
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4 RESULTADOS 

 

Após a seleção e recrutamento dos 50 pacientes para a realização das prostatectomias 

radicais, três amostras foram inutilizadas por hemólise e/ou por descongelamento inadvertido, 

exigindo a descontinuação de três participantes do estudo, todos pertencentes ao grupo II 

(salina). A figura 12 mostra o fluxograma de recrutamento dos pacientes segundo os grupos, 

com suas respectivas censuras e perdas de seguimento. 

 

 

 

4.1 DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 
 

A tabela 3 mostra a estatística descritiva e o correspondente nível descritivo (p valor) 

do teste t de Student para amostras independentes ou de Mann-Whitney das características 

antropométricas e clínicas dos participantes segundo os grupos de estudo. A idade mediana 

dos participantes foi de 67 anos no grupo I (cetamina S[+]) e 62 anos no grupo II (salina), 

diferença estatisticamente não significativa (p = 0,23). 

Figura 12. Fluxograma de recrutamento e experimentação dos participantes segundo os grupos. Amostras 
de sangue periféricos de três participantes foram inutilizadas no grupo II. 
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PARÂMETRO UNIDADE GRUPO I 

CETAMINA S(+) (n=25) 

GRUPO II 

SALINA (n=22) 

p VALOR a/b 

IDADE anos 67 (51-74) 62 (49-72) 0,23 

PESO kg 72,6 (±13,7) 72,3 (±12,4) 0,95 

ALTURA m 1,67 (±0,07) 1,72 (±0,05) 0,018* 

IMC Kg.m-2 21,7 (±3,6) 21,0 (±3,3) 0,53 

GLEASON 2 a 10 7 (6-8) 7 (5-8) 0,69 

PSA-t ng.mL-1 8 (4,9-24,8) 8,1 (4,2-18,7) 0,99 

HAS n (%) 18 (72,0) 10 (45,5) 0,064 

DM n (%) 3 (12,0) 2 (9,1) 0,56 

AVE n (%) 0 (0,0)  0 (0,0) NSA 

DEMÊNCIA n (%) 0 (0,0) 0 (0,0) NSA 

DPOC n (%) 1 (4,0) 1 (4,6) 0,72 

ASMA n (%) 1 (4,0) 0 (0,0) 0,53 

HEPATITE n (%) 1 (4,0) 0 (0,0) 0,53 

OUTRAS n (%) 5 (20,0) 5 (22,7) 0,55 

TABAGISMO n (%) 3 (12,0) 5 (22,7) 0,28 

ETILISMO n (%) 4 (16,0) 4 (18,2) 0,57 

IECA n (%) 8 (32,0) 4 (18,2) 0,28 

B-BLOQ n (%) 4 (16,0) 4 (18,2) 0,57 

DIURETICO n (%) 5 (20,0) 4 (18,2) 0,59 

BRA n (%) 5 (20,0) 4 (18,2) 0,59 

BLOQ-CA n (%) 5 (20,0) 2 (9,1) 0,27 

METFOR n (%) 3 (12,0) 2 (9,1) 0,56 

GLIBEN n (%) 1 (4,0) 1 (4,6) 0,72 

AAS n (%) 2 (8,0) 1 (4,6) 0,55 

ESTATINA n (%) 2 (8,0) 1 (4,6) 0,55 

Tabela 4. Característica dos pacientes segundo os grupos. Dados expressos em média (± desvio-padrão), 
mediana (intervalo) ou número de pacientes (percentagem). IMC, índice de massa corporal; GLEASON, escore 
de Gleason; PSA-t, antígeno prostático específico total; HAS, hipertensão arterial sistêmica; DM, diabetes 
mellitus; AVE, acidente vascular encefálico; DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica; OUTRAS, outras 
comorbidades incluindo psoríase, transtornos psiquiátricos, etc; IECA, inibidor da enzima conversora de 
angiotensina; B-BLOQ, beta-bloqueador; BRA, bloqueador de receptor de angiotensina; BLOQ-CA, bloqueador 
de canal de cálcio; METFOR, metformina; GLIBEN, glibenclamida; AAS, ácido acetil-salicílico. a teste t de 
Student para amostras independentes ou Mann-Whitney; b teste de χ2 ou exato de Fisher. NSA: não se aplica.      
* p < 0,05. 

O peso médio foi de 72kg em ambos os grupos. Observou-se que o grupo I (cetamina 

S[+]) apresentou estatura significativamente menor que o grupo II (salina), com  valor  de  p = 

0,018. A diferença encontrada não repercutiu sobre  o índice  de massa corporal (IMC), 
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resultado da relação entre a massa do indivíduo e o quadrado de sua altura. O estadiamento 

pelos critérios de Gleason e o valor médio de antígeno prostático específico (PSA) também 

foram semelhantes entre os grupos. 

Quanto as comorbidades, a hipertensão arterial sistêmica foi a entidade mais 

encontrada, com tendência a se concentrar no grupo I (72,0% vs. 45,5%, com p = 0,064), 

seguido pelo diabetes (12,0% vs. 9,1%, com p = 0,56). O grupo II (salina) apresentou maior 

número de pacientes etilistas (sociais) e tabagistas, sem diferenças estatisticamente 

significativas em relação ao grupo I (cetamina S[+]), entretanto. Todas as demais 

características analisadas no que diz respeito ao perfil das subpopulações estudas não 

demostraram diferenças significativas. 

 

4.2 DOS DADOS INTRAOPERATÓRIOS 
 

 Os parâmetros anestésico-cirúrgicos aferidos encontram-se organizados na tabela 4. A 

duração do procedimento anestésico, definido como o tempo transcorrido desde a indução 

anestésica à extubação orotraqueal, durante o despertar da anestesia geral (219,8 ± 34,3 min 

vs. 228,4 ± 40,0 min, p = 0,43), assim como o tempo cirúrgico total (249,2 ± 37,7 min vs. 

259,3 ± 42,5, p = 0,39) não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos. O tempo de infusão da solução experimental, o volume final de solução (bolus + 

infusão contínua), o tempo transcorrido entre o término da infusão da solução experimental e 

a extubação orotraqueal (“tempo bomba-extubação” ou tempo B-E), e o tempo entre o 

término da administração do anestésico inalatório halogenado sevoflurano e a extubação 

orotraqueal (“tempo inalatório-extubação” ou tempo I-E), todos foram semelhantes. 

 Quanto à reposição volêmica e necessidade de transfusão de hemoconcentrados, 

ambos os grupos se comportaram de forma semelhante, com um volume mediano de solução 

cristaloide e coloide infundidos na ordem de 3.000mL e 1.000mL, respectivamente. No total, 

quatro pacientes (16%) foram transfundidos no intra ou pós-operatório imediato (primeiras 

24h) no grupo I (cetamina S[+]), enquanto que outros quatro pacientes (18,2%) necessitaram 

de transfusão sanguínea no grupo II (salina), no mesmo período (p = 0,57). 

 Quanto aos efeitos adversos esperados, eles se demostraram pouco frequentes, com 

discreta tendência de maior observação no grupo I (cetamina S[+]), porém, sem significância 

estatística. O efeito adverso mais frequente durante o despertar da anestesia foi a hipertensão 

arterial, definida como aferições de pressão radial maior que 30% dos valores basais pré-

anestésicos (ou seja, pós-sedação com midazolam IV). No total, oito indivíduos no grupo I 
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(32,0%) e cinco indivíduos no grupo II (22,7%) apresentaram-se hipertensos ao despertar da 

anestesia (p= 0,48). Embora sem significância estatística, três pacientes (12,0%) apresentaram 

sinais característicos de catatonia no grupo I, enquanto que essa manifestação não foi 

observada no grupo II (p = 0,14). 

 

PARÂMETRO UNIDADE GRUPO I 

CETAMINA S(+) 

(n=25) 

GRUPO II 

SALINA 

(n=22) 

p VALOR a/b 

TEMPO CIRÚRGICO min 219,8 (± 34,3) 228,4 (± 40,0) 0,43 

TEMPO ANESTÉSICO min 249,2 (± 37,7) 259,3 (± 42,5) 0,39 

VOLUME SOLUÇÃO mL 64,6 (± 14,1) 70,2 (± 16,7) 0,22 

TEMPO B-E min 22,9 (± 8,6) 22,6 (± 5,8) 0,88 

TEMPO I-E min 14,2 (± 6,1) 13,0 (± 4,8) 0,43 

VOL. CRISTALOIDE mL 3000 (2000-4000) 3000 (2500-4000) 0,90 

VOL. COLOIDE mL 1000 (0-1000) 1000 (500-1000) 0,59 

TRANSFUSÃO SANGUE n (%) 4 (16,0) 4 (18,2) 0,57 

EFEITOS ADVERSOS: 

 SALIVAÇÃO 

 AGITAÇÃO 

 NISTAGMO 

 DISCINESIA 

 CATATONIA 

 DISLALIA 

 ALUCINAÇÃO VISUAL 

 ALUCINAÇÃO AUDIT. 

 GEMÊNCIA 

 HIPERTENSÃO 

 NÁUSEA/VÔMITO 

 SEDAÇÃO EXCESSIVA 

 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

 

0 (0) 

2 (8,0) 

0 (0) 

0 (0) 

3 (12,0) 

1 (4,0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

8 (32,0) 

0 (0) 

4 (16,0) 

 

1 (4,6) 

1 (4,6) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

5 (22,7) 

1 (4,6) 

2 (9,1) 

 

0,47 

0,55 

NSA 

NSA 

0,14 

0,53 

NSA 

NSA 

NSA 

0,48 

0,47 

0,40 

Tabela 5. Dados intraoperatórios e efeitos adversos. Dados expressos em média (± desvio-padrão), mediana 
(intervalo) ou número de pacientes (percentagem). a teste t de Student para amostras independentes ou Mann-
Whitney; b teste de χ2 ou exato de Fisher. NSA: não se aplica. * p < 0,05. 
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4.3 DO PADRÃO INFLAMATÓRIO 
 

 O perfil inflamatório em ambos os grupos foi avaliado por meio de medidas de 

leucocitose e PCR nos momentos T0 (valor de referência), T1 (imediatamente após a cirurgia) 

e T2 (com 24 horas de pós-operatório). O gráfico 1 mostra a variação do número total de 

leucócitos ao longo do experimento, segundo os grupos. Comparado aos valores de referência 

(T0), semelhantes em ambos os grupos, houve nítido aumento da contagem total de leucócitos 

no momento T1, mostrando-se dinâmica e imediata a resposta celular ao trauma cirúrgico. Na 

avaliação após 24 horas da cirurgia (T2), ainda encontrou-se leucocitose, porém, em títulos 

menores que no momento anterior, mostrando tendência a normalização da celularidade. Não 

houve diferença estatisticamente significativas nos valores de leucocitose na presença ou na 

ausência de cetamina S(+). 

 

 

 A análise celular específica de leucócitos mostrou aumento da fração de 

polimorfonucleares em ambos os grupos. O número de neutrófilos, principal representante 

celular dos leucócitos, aumentou substancialmente ao fim da cirurgia (T1), atingindo valores 

cerca de 2-3 vezes os valores de referência em ambos os grupos. O grau de neutrofilia 

reduzindo-se na aferição seguinte (T2), mantendo valores absolutos próximos do dobro dos 

!
GRUPO I                                 GRUPO II 

         CETAMINA S(+)                            SALINA 
Gráfico 1. Variação do leucograma total segundo os grupos. Dados expressos em mediana 
(intervalo interquartílico). ✚ p < 0,05. 
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valores de referência. Tal como o total dos leucócitos, o comportamento neutrofílico mostrou 

uma cinética aguda ao insulto cirúrgico. Não houve, entretanto, diferenças significativas entre 

o padrão de neutrofilia em cada momento (T0, T1 e T2) quando comparado entre os grupos 

(gráfico 2). 

 

 

 

 No que se refere aos linfócitos, estes apresentaram redução de sua contagem absoluta 

(linfopenia) imediatamente após a cirurgia (T1), com recuperação e tendência a aumento de 

sua contagem (linfocitose) no momento mais tardio (T2). Este padrão, contrário ao dos 

polimorfonucleares, se repetiu em ambos os grupos, também sem diferenças significativas 

entre eles (gráfico 3). 

 De forma oposta à resposta celular leucocitária, o padrão de resposta da proteína C 

reativa foi tardio. Em relação aos valores de referência (T0), a PCR não se alterou 

imediatamente após a cirurgia (T1), sofrendo nítido aumento (mais de 10 vezes) após 24 horas 

de pós-operatório (T2). A análise de cada momento entre os grupos não demostrou diferenças 

estatisticamente significativas (gráfico 4). 

 

!GRUPO I                                 GRUPO II 
         CETAMINA S(+)                            SALINA 

Gráfico 2. Variação da contagem de neutrófilos segundo os grupos. Dados expressos em 
mediana (intervalo interquartílico). ✚ p < 0,05. 
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!

!

GRUPO I                                 GRUPO II 
         CETAMINA S(+)                            SALINA 

Gráfico 3. Variação da contagem de linfócitos segundo os grupos. Dados expressos em 
mediana (intervalo interquartílico). ✚ p < 0,05. 

GRUPO I                                 GRUPO II 
         CETAMINA S(+)                            SALINA 

Gráfico 4. Variação da proteína C reativa segundo os grupos. Dados expressos em mediana 
(intervalo interquartílico). ✚ p < 0,05. 
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4.4 DA DOR NO PÓS-OPERATÓRIO 
 

O padrão álgico pós-operatório foi medido pela aplicação da EAV de dor nas 

primeiras 24 horas de após a cirurgia, em intervalos regulares de 6 horas. No total, cinco 

aferições foram realizadas para cada paciente: ao despertar na anestesia (0h), na 6a hora de 

pós-operatório (6h), na 12a hora de pós-operatório (12h), na 18a hora de pós-operatório (18h) 

e na 24a hora de pós-operatório (24h). Durante cada avaliação, a EAV foi apresentada ao 

paciente e solicitado que atribuísse nota (entre 0 e 10) a intensidade de sua dor abdominal em 

repouso. Neste momento, caso a dor fosse considerada moderada a intensa pelo paciente, era 

oferecido outro analgésico mais potente (tramadol) como terapia de resgaste. 

A análise longitudinal, dentro de cada grupo, mostrou variações significativas da 

intensidade da dor desde o final da cirurgia (0h) até o término do acompanhamento (24h), 

com p < 0,001. A mediana da nota obtida no pós-operatório imediato foi de 6 (1 - 8) no grupo 

I (cetamina S[+]) e 7 (3,75 - 8) no grupo II (salina), com p = 0,48. O padrão de dor reduziu ao 

longo do tempo, atingindo valores de mediana de 2 (1 - 3,5)  no grupo I e 2 (0 - 3,25) no 

grupo II, com p = 0,72. A tabela 6 mostra o comportamento da dor pós-operatória em cada 

grupo. 

 

GRUPO MOMENTO MEDIANA Q1 - Q3 p VALORa DIFERENÇAS 

SIGNIFICATIVASb 

Grupo I 

(cetamina S[+]) 

0h 

6h 

12h 

18h 

24h 

6 

5 

3 

2 

2 

1 - 8 

1,5 - 5 

1 - 5 

1 - 4 

1 - 3,5 

 

 

< 0,001 

0h > 12h, 18h e 24h 

6h > 18h e 24h 

12h > 24h 

Grupo II 

(salina) 

0h 

6h 

12h 

18h 

24h 

7 

3 

2,5 

2 

2 

3,75 - 8 

1,75 - 6 

0,75 - 5 

0 - 4,25 

0 - 3,25 

 

 

< 0,001 

0h > 6h, 12h, 18h e 24h 

6h > 18h e 24h 

Tabela 6. Painel doloroso segundo a Escala Analógica Visual (EAV) de dor. Dados expressos em mediana 
(intervalo interquartílico). a nível descritivo (p valor) da ANOVA de Friedman. b teste de comparações múltiplas 
de Nemenyi, ao nível de 5%. * p < 0,05. 

 

Ainda dentro de cada grupo, a análise longitudinal mostrou que a nota atribuída a dor 

no pós-operatório imediato (0h) foi maior em relação aos demais períodos. No grupo I 
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(cetamina S[+]), diferenças significativas foram obtidas comparando o pós-operatório 

imediato (0h) com as notas atribuídas nos períodos de 12h, 18h e 24h. Da mesma forma, 

ainda dentro do grupo da cetamina S(+), diferenças significativas também se mostraram na 

comparação entre a escala de dor no momento 6h e os demais períodos (12h, 18h e 24h). Essa 

análise indica que a intensidade da dor nas primeiras 6 horas de pós-operatório (momentos 0h 

e 6h) forma semelhantes e maiores que os demais instantes. Fato que não ocorreu no grupo II 

(salina), onde a intensidade da dor foi progressivamente decrescente desde o pós-operatório 

imediato (0h > 6h > 12h > 18h > 24h). 

A análise comparativa entre os grupos, em cada momento (0h, 6h, 12h, 18h e 24h), 

não apresentou diferenças estatisticamente significativas (tabela 7). 

 

MOMENTO EVA CETAMINA S(+) SALINA p VALORa 

0h 

6h 

12h 

18h 

24h 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

             6 (1-8) 

             5 (1,5-5) 

             3 (1-5) 

             2 (1-4) 

             2 (1-3,5) 

          7 (3,75-8) 

          3 (1,75-6) 

       2,5 (0,75-5) 

          2 (0-4,25) 

          2 (0-3,25) 

0,48 

0,91 

0,69 

0,71 

0,72 

Tabela 7.  Painel doloroso segundo a Escala Analógica Visual (EAV) de dor. Dados expressos em mediana 
(intervalo interquartílico). a teste de Mann-Whitney. * p < 0,05. 

	   

4.5 DA TERAPIA ANALGÉSICA DE RESGATE 
 

Quanto a necessidade de uso de opioide de resgate intravenoso, o tramadol foi 

solicitado por 15 pacientes (60%) no grupo I (cetamina S[+]) e 11 pacientes (50%) no grupo 

II (salina), em algum momento das primeiras 24 horas de pós-operatório. Embora o grupo I 

tenha solicitado mais analgesia de resgate, a análise estatística não demonstrou diferenças 

significativas entre os grupos (p = 0,49). A tabela 8 discrimina o uso do tramadol, segundo os 

grupos, ao longo do experimento. 

Como o mesmo paciente poderia solicitar o opioide em até cinco oportunidades 

(momentos 0h, 6h, 12h, 18h e 24h), a análise estatística das frequências das solicitações de 

analgésicos fortes revelou que o tramadol foi solicitado até três vezes pelo mesmo paciente 

em duas ocasiões (9%) no grupo II (salina) e apenas uma única vez (4%) no grupo I (cetamina 

S[+]). Da mesma forma, um paciente (5%) solicitou o opioide em duas ocasiões no grupo II e 

dois pacientes (8%) no grupo I. Não houve diferenças estatísticas na análise comparativa entre 
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os grupos. Nenhum paciente necessitou de mais de três doses (300mg) de tramadol no período 

de observação. 

 

MOMENTO TRAMADOL CETAMINA S(+) 

(n = 25) 

SALINA 

(n = 22) 

p VALORa 

0h 

6h 

12h 

18h 

24h 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

n (%) 

13 (52) 

0 (0) 

4 (16) 

1 (4) 

1  (4) 

10 (45) 

3 (14) 

1 (5) 

1 (5) 

1 (5) 

0,66 

0,08 

0,20 

0,93 

0,93 

Tabela 8. Uso do tramadol no período pós-operatório, segundo os grupos. Dados expressos em frequência 
(percentagem). a teste de Mann-Whitney. * p < 0,05. 
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5 DISCUSSÃO 
 

A dor pós-operatória espelha a complexa resposta inflamatória que surge como 

consequência do trauma anestésico-cirúrgico. Visto que milhares de cirurgias são realizadas 

diariamente em todo o mundo, este binômio é tema frequente nos ambientes hospitalares. 

Apesar disso, pacientes continuam se queixando de dor após procedimentos cirúrgicos e 

frequentemente esse fato é negligenciado pelos seus familiares e profissionais de saúde. 

Acredita-se que tal comportamento ocorra por questões culturais, religiosas ou até mesmo 

sociais. Atualmente considera-se que o tratamento da dor deve ocorrer por questões 

humanitárias, para redução de complicações e por ser considerado um fator de qualidade do 

atendimento. Muitos estudos (BEHAEEN, 2014; BELL, 2006; HIMMELSEHER, 2005) têm 

demostrado que o uso de substâncias analgésicas reduzem as complicações pós-operatórias, 

entretanto, na maioria dos casos, o desconforto álgico não é adequadamente controlado, 

trazendo prejuízo aos pacientes. 

O manuseio da dor pós-operatória é um dos mais importantes componentes do cuidado 

pós-cirúrgico (GOUSHEH, 2013). Não apenas afeta o desfecho cirúrgico do paciente, o bem 

estar, e a satisfação com os cuidados médicos, mas também afeta diretamente o 

desenvolvimento de taquicardia, hiperventilação, reduz a ventilação alveolar, piora a 

cicatrização de feridas, pode levar a dor crônica e insônia, situações que podem repercutir 

negativamente na condição final pós-operatória (GOUSHEH, 2013). O paciente inflamado e 

com dor pós-operatória se mobiliza menos, permanece mais tempo restrito ao leito, alentece o 

trânsito gastrointestinal (com risco de constipação, distensão abdominal, náuseas e vômitos), 

prolonga o tempo de internação hospitalar e aumenta os custos dos sistemas de saúde (LEE, 

2012). 

Com o objetivo de proporcionar uma analgesia mais eficiente, ou seja, com qualidade 

e com menos efeitos adversos, deve-se lançar mão do princípio da analgesia multimodal, na 

qual são utilizadas medicações em diferentes níveis da transmissão do estímulo nociceptivo. 

Através dessa abordagem, há a possibilidade de redução do uso global de fármacos e da 

ocorrência de efeitos adversos. Nesse sentido, podem ser administradas medicações que 

reduzam a resposta inflamatória, que atuem no sistema de modulação e que bloqueiem a 

transmissão de estímulo nociceptivo. Os AINEs, os opioides, a cetamina e até mesmo o 

bloqueio de nervos periféricos e a eletroacupuntura (NTRITSOU, 2014) fazem parte desse 

arsenal. Para um melhor resultado, esse tipo de analgesia deve ser iniciado no período pré-

operatório, e mantido no per e pós-operatório. 
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De fato, estudos (BEHAEEN, 2014) tem demonstrado que o controle preventivo 

(preemptivo) da dor resulta no enfraquecimento da sinalização dolorosa aferente através da 

medula espinhal, que parece ser mais efetiva que o controle da dor após sua ocorrência. A 

hipótese básica sobre a transmissão da dor está relacionada a sensibilização de receptores N-

metil D-aspartato (NMDA) por substâncias ativadoras como o glutamato e o próprio 

aspartato, na medula espinal (BEHAEEN, 2014; BEHDAD, 2013).  O uso da cetamina como 

antagonista dos receptores NMDA tem se mostrado benéfico não apenas para alívio da dor, 

mas também para reduzir as necessidades de opioides sistêmicos (BEHAEEN, 2014; ANGST, 

2010; HARPER, 2007). 

Embora uma revisão sistemática da Cochrane incluindo 37 publicações, com 2.240 

pacientes, tenha comprovado que o uso de cetamina em doses subanestésicas fora efetiva na 

redução das necessidades de morfina nas primeiras 24 horas de pós-operatório (BELL, 2006), 

nosso ensaio clínico controlado não ratificou esse achado. Segundo essa publicação, a 

cetamina em doses subanestésicas também fora capaz de reduzir a incidência de náuseas e 

vômitos no pós-operatório, sem a ocorrência de efeitos adversos significativos. 

Contrariando os achados de Snijdelaar (2004), que mostrou que a adição de cetamina 

S(+) em doses subanestésicas a anestesia geral fora capaz de reduzir o consumo de morfina e 

os escores de dor pós-operatória nas primeiras 48 horas seguintes a prostatectomia radical, 

sem aumento dos  efeitos adversos, nosso estudo falhou em demonstrar essa associação. Em 

seu trabalho, Snijdelaar (2004) comparou o uso de morfina isolada a associação entre morfina 

e cetamina S(+) no intra e pós-operatório, com resultados favoráveis a associação. Em nosso 

ensaio, utilizamos solução de cetamina S(+) em baixas doses em comparação à solução 

controle (salina) como adjuvante da anestesia geral, e não obtivemos benefício. Sabe-se, 

entretanto, que ainda existe grande lacuna de conhecimento no que se refere a real capacidade 

da cetamina em atenuar a resposta inflamatória e, por consequência, a dor. 

Muitas publicações (BEHDAD, 2013; CHO, 2009; NEUHÄUSER, 2008; IVANI, 

2003) não discriminam a mistura racêmica do isômero dextrógiro do anestésico (cetamina 

S[+]), que sabidamente é mais potente e apresenta menos efeitos adversos indesejáveis. O 

comportamento anti-inflamatório desses dois anestésicos distintos, provavelmente também 

não é semelhante, haja vista que a afinidade pelo receptor NMDA é estereoseletiva (KOHRS, 

1998). Justamente por esse motivo, Himmelseher (2005) propôs diferentes esquemas de 

administração intravenosa da cetamina como medicação adjuvante à anestesia geral, com 

doses maiores para a mistura racêmica, e menores para o isômero dextrógiro. Em nosso 

ensaio utilizamos o isômero dextrógiro do anestésico, o que nos permitiu redução da dose. 
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 Segundo Cho (2009), que avaliou o comportamento inflamatório de pacientes 

submetidos a revascularização miocárdica sem circulação extracorpórea (CEC) e não 

observou benefícios da adição da mistura racêmica de cetamina, ainda existem evidências 

insuficientes que demonstrem o seu claro benefício. Propôs, então, explicações para as 

lacunas observadas nos estudos do efeito anti-inflamatório da cetamina: 

Primeiramente, considerando que os efeitos protetores variam de acordo com o grau 

de lesão e ativação inflamatória, reações inflamatórias menores poderiam justificar os 

resultados distintos encontrados em diferentes estudos, como nas cirurgias de 

revascularização miocárdica com e sem CEC (mecanismo sabidamente causador de grande 

estimulação inflamatória) (CHO, 2009). Em nosso trabalho, as prostatectomias radicais foram 

realizadas através de pequena incisão mediana infraumbilical, podendo corresponder a 

estímulo nociceptivo moderado e, portanto, pouca inflamação. 

Segundo, diferenças entre os agentes anestésicos poderiam também contribuir para os 

resultados negativos (CHO, 2009). Anestésicos voláteis como o sevoflurano, isoflurano e 

halotano têm efeitos inibitórios dose-dependente sobre a função de neutrófilos e liberação de 

citocinas supressoras in vitro, em contraste com opioides sintéticos que apresentam efeitos 

mínimos na imunidade (BEHDAD, 2013; CHO, 2009). Em nosso trabalho, a anestesia geral 

fora mantida com medicações venosas (hipnóticos, opioides e relaxantes musculares) e 

inalatória (sevoflurano), perdendo a previsibilidade da observação. 

Terceiro, muitos pacientes no ensaio clínico de Cho (2009) faziam uso de estatinas 

antes da cirurgia de revascularização miocárdica, substâncias que apresentam propriedades 

anti-inflamatórias e poderiam ter influência direta no resultado do trabalho (semelhança 

estatística entre os grupos teste e controle). Em nosso trabalho, a incidência de uso de estatina 

foi baixa e semelhante entre os grupos (8,0% vs. 4,6%, com p = 0,55), o que não parece ter 

influenciado a análise. 

Além do mais, outros fatores possivelmente afetam a resposta inflamatória 

perioperatória como medicações ansiolíticas, história de diabetes, transfusões sanguíneas 

perioperatórias e o balanço hídrico (CHO, 2009). Esses fatores ainda não foram claramente 

definidos em estudos prévios da atividade anti-inflamatória da cetamina, onde fossem 

prospectivamente controlados e ajustados de modo similar entre os grupos de estudo. EM 

nosso ensaio clínico, a incidência de diabetes (12,0% vs. 9,1 com p = 0,56) e de transfusão 

sanguínea intraoperatória (16,0 vs. 18,2 com p = 0,57), embora semelhante entre os grupos 

podem ter contribuído para a distorção dos resultados encontrados, modulando de alguma 

forma a capacidade inflamatória dos grupos. 
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 A dose de cetamina também é uma variável pouco definida nos estudos sobre 

atenuação da resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico. Uma vez que os efeitos anti-

inflamatórios da cetamina é dose-dependente, infusões maiores poderiam atenuar as reações 

inflamatórias menores como no caso das cirurgias de revascularização miocárdica sem CEC 

(CHO, 2009; NEUHÄUSER, 2008). Quando o estímulo inflamatório fora maior, como no 

estudo com cirurgias de revascularização miocárdica com CEC (WELTERS, 2011), a mesma 

dose de cetamina foi capaz de atenuar significativamente alguns sinalizadores celulares de 

inflamação, como a IL-6 e IL-8. É aceitável a hipótese de que as prostatectomias radicais não 

tenham oferecido insulto nociceptivo suficientemente grande para ser atenuado pelas 

pequenas doses de cetamina S(+) utilizadas em nosso estudo. 

O uso rotineiro de técnicas anestésicas combinadas a bloqueio de neuroeixo (com uso 

de anestésicos locais) também parece influenciar a aferência do estímulo nociceptivo pelas 

vias medulares, limitando a estimulação central da resposta inflamatória (LEE, 2012). Neste 

sentido, o benefício maior da anestesia subaracnoide e/ou peridural na percepção dolorosa 

poderia mascarar as discretas atenuações da resposta inflamatória produzida pela cetamina, 

não permitindo que os estudos tenham poder suficiente para percebê-las. Por esse motivo, não 

combinamos técnicas de bloqueio de neuroeixo à anestesia geral, excluindo esse efeito 

atenuador da inflamação. 

 Outra limitação de muitos estudos é a ausência de aferição de alguns mediadores 

inflamatórios como IL-10 (com ação anti-inflamatória), que também parece bloquear a 

atividade do NF-κB (CHO, 2009). Na prática, poucas citocinas são efetivamente dosadas, não 

permitindo a confecção de um painel geral do balanço entre substâncias pró e anti-

inflamatórias. O momento em que são dosadas as citocinas e a forma de armazenamento das 

amostras biológicas também podem influenciar a análise, visto que as citocinas não são 

armazenadas nas células e sua produção, sob demanda após estímulo inflamatório, torna sua 

cinética altamente fugaz. Dessa forma, uma amostra sanguínea poderá demonstrar altos títulos 

de determinada citocina e níveis indetectáveis de outras que já estão em convalescência. 

A avaliação da cetamina S(+) intravenosa como adjuvante da anestesia geral parece 

ser uma prioridade para estudos futuros, dados os resultados conflitantes da literatura 

associada a facilidade com que a técnica pode ser reproduzida. 
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6 CONCLUSÃO 
 

No presente estudo, a cetamina S(+) em doses subanestésicas não foi capaz de atenuar 

a resposta inflamatória sistêmica e a dor nas primeiras 24 horas de pós-operatório. A adição 

deste fármaco à técnica de anestesia geral não acrescentou poder anti-inflamatório aos 

anestésicos habitualmente utilizados nas prostatectomias radicais (fentanil, propofol, 

cisatracúrio e sevoflurano), mesmo na ausência de bloqueio de neuroeixo (anestesia peridural 

ou subaracnoidea). 

A cetamina S(+), na dose subanestésica estudada (0,2mg.kg-1.h-1), não alterou o 

padrão reacional da proteína C reativa e o padrão reacional leucocitário (incluindo a 

celularidade diferencial de linfócitos e neutrófilos) nas primeiras 24 horas de pós-operatório. 

Não alterou o padrão de dor e a necessidade de analgésicos no pós-operatório. Quanto aos 

efeitos adversos, não aumentou sua frequência nas doses preconizadas. A análise estatística 

demonstrou que são eventos pouco frequentes, sendo a hipertensão arterial pós-operatória o 

componente mais comum. A adição de cetamina S(+) em doses subanestésicas não prolongou 

significativamente o despertar anestésico, mostrando que esse possível efeito teórico 

indesejado não repercutiu na prática clínica. 

Dessa forma, a terapia perioperatória com doses subanestésicas de cetamina S(+) não 

demonstrou benefício na atenuação da resposta inflamatória sistêmica, no controle da dor pós-

operatória e no consumo de analgésicos de resgate. 
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8 APÊNDICES 

8.1 APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(em 2 vias) 

 
TITULO DO PROJETO: “Influência da Cetamina S(+) na Resposta Inflamatória em 
Pacientes Submetidos à Prostatectomia Radical”. 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Dr. Bruno Barcellos. 
CIRURGIÃO E ANESTESISTA RESPONSÁVEIS: Dr. José Genilson / Dr. Marco Antônio 
ORIENTAÇÃO DO ENSAIO: Prof. Dr. Beni Olej / Prof. Dr. Alberto Gemal 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA 
SERVIÇO DE UROLOGIA E DE ANESTESIOLOGIA 

 
 
 

Telefones para contato: (21) ______________                    Nº do Termo: _____________ 
 

Nome do voluntário: _______________________________________________________ 
 

Idade: _______ CPF ______________________ R.G. ____________________________ 
 

Responsável legal (se for o caso): ____________________________________________ 
 

R.G. Responsável legal: ____________________________________________________ 
 
 
 O senhor está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Influência da Cetamina 
S(+) na Resposta Inflamatória em Pacientes Submetidos à Prostatectomia Radical”, de 
responsabilidade do médico pesquisador Bruno Barcellos. 

O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a capacidade anti-inflamatória da cetamina S(+) 
em pacientes submetidos à prostatectomia radical de caráter eletivo, através de dosagens 
sanguíneas de substâncias pró e anti-inflamatórias no período perioperatório. A redução da dor e da 
necessidade de analgésicos faz parte do objetivo secundário. O grupo a que o senhor estará inserido 
(com cetamina S[+] ou salina) será determinado de modo aleatório. 

O senhor será submetido aos exames pré-operatórios de rotina (sangue, urina, raio X) e a 
exames de sangue (amostras de cerca de 9mL) antes do início da cirurgia, ao despertar da anestesia 
e com 24 horas de pós-operatório, que visam avaliar por meio laboratorial as substâncias 
inflamatórias. O potencial benefício é o de oferecer, além da analgesia adicional, uma técnica que 
pode reduzir o tempo para início da mobilização fora do leito, o tempo de internação, e acelerar a sua 
recuperação. 
 
Responsabilidades ao aceitar participar do estudo: 

• seguir as instruções dadas pelo pesquisador; 
• comparecer à consulta pós-operatória prevista com o cirurgião ou residente de cirurgia; 
• solicitar, quando julgar necessário, medicação analgésica de resgate no pós-operatório; 
• submeter-se as coletas de sangue (3 amostras) previstas. 

 
Riscos: 

O senhor está sendo informado que a cetamina S(+) é um agente anestésico que tem sido 
usado por décadas com segurança. A droga produz analgesia, sedação, perda transitória da memória 
e da consciência, com pouco efeito depressor cardiorrespiratório. Além dos riscos já previstos do ato 
cirúrgico, incluem-se: 

• reação de hipersensibilidade ao medicamento; 
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• despertar anestésico prolongado; 
• sonhos vívidos; 
• salivação excessiva. 

 Todos os efeitos adversos do medicamento tem se demonstrado passageiros. 
 
Obrigações: 

O senhor não é obrigado a participar deste estudo. Se assim desejar, simplesmente informe 
isto ao cirurgião/residente de cirurgia. Poderá retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo, sem que isto traga qualquer prejuízo, bastando para isso comunicar sua 
decisão ao médico. 

A qualquer momento, poderá obter outras informações acerca do estudo, ainda que isto 
possa afetar sua vontade de participar do mesmo. Serão fornecidos respostas ou esclarecimentos a 
qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 
pesquisa. 
 
Compensação: 

Havendo comprovação de que tenha ocorrido danos diretamente causados pela pesquisa, 
terá direito a tratamento médico na referida instituição, com as despesas médicas extras não 
disponíveis na unidade pagas pela equipe do estudo. 
 
Confidencialidade: 

Os registros de cada paciente serão feitos através de um número de identificação e das 
iniciais do paciente. As informações obtidas com o estudo serão mantidas confidenciais e utilizadas 
apenas com o propósito científico. As autoridades sanitárias e os Comitês de Ética podem verificar os 
registros do estudo, e não haverá nenhuma liberação ou publicação destes registros que revelem sua 
identidade. 
 
Término do estudo: 

A equipe médica pode interromper sua participação neste estudo a qualquer momento, se 
julgar apropriado devido ao descumprimento dos procedimentos solicitados, ou no seu melhor 
interesse. 
 
Consentimento: 

Eu compreendo que estou permitindo minha participação voluntária neste estudo. Posso 
retirar-me a qualquer momento sem qualquer prejuízo de benefícios a que tenho direito. Qualquer 
dúvida que eu tenha em relação a qualquer aspecto deste estudo ou sobre meus direitos, será 
respondida por: 

Dr. Bruno Barcellos – Serviço de Anestesiologia/HUAP – Telefones:  (21) 2629-9090, 2629-9089. 
 
 
 
Eu, ________________________________________________ concordo em participar no estudo 
acima e compreendo que minha recusa em participar ou retirada posterior do estudo não trará 
prejuízos de qualquer natureza. 
 

Niterói,_______de_________________de_________ 
 
 
 

_______________________________        _______________________________ 
Voluntário      Médico 

 
 
 

 _______________________________        ________________________________ 
Testemunha     Testemunha 
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8.2 APÊNDICE II – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INTRAOPERATÓRIO 
 
IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome: ________________________________   Idade: ____   Prontuário: _______ 
Equipe cirúrgica: __________________   Nº do sujeito: ______   Data: ___/___/___ 
 
ESTADO FÍSICO DO SUJEITO DA PESQUISA: 
 

□ Hipertensão arterial sistêmica 
□ Diabetes Mellitus (tipo I, tipo II) 
□ Acidente vascular cerebral (isquêmico, hemorrágico) 
□ Demência (Parkinson, Alzheimer, outras) 
□ Insuficiência renal aguda 
□ Insuficiência renal crônica 
□ Doença pulmonar obstrutiva crônica 
□ Enfisema pulmonar 
□ Asma brônquica 
□ Cirrose hepática 
□ Hepatite (viral, medicamentosa, idiopática) 
□ Outras (qual? ___________________________________________ ) 
□ Alergia medicamentosa (qual? ___________________________________ ) 

 
HISTÓRIA SOCIAL: 
 

□ Tabagismo (____) 
□ Etilismo 

□ Drogas ilícitas 
□ Medicação em uso: 

                                                                        _______________________________ 
 
PROCEDIMENTO ANESTÉSICO CIRÚRGICO: 
  
  Início da anestesia: ___:___ 
  Fim da anestesia: ___:___ 
  Tempo anestésico: ___:___ 
 
  Tempo de anestesia inalatória:___:___ 
  Tempo bomba-extubação: ___:___ 

Início da cirurgia: ___:___ 
Fim da cirurgia: ___:___ 
Tempo cirúrgico: ___:___ 
 
Tempo de cetamina S(+): ___:___ 
Dose de cetamina S(+): ______ 

 
EFEITOS ADVERSOS (PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO - URPA): 
 

□ Salivação excessiva 
□ Agitação psicomotora 
□ Nistagmo 
□ Discinesias 
□ Catatonia 
□ Dislalia 
□ Alucinação visual 

□ Alucinação auditiva 
□ Gemência 
□ Sedação excessiva (t > 30min) 
□ Hipertensão arterial 
□ Náusea 
□ Vômito 
□ Outros (qual? __________) 
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8.3 APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO 
 
IDENTIFICAÇÃO: 
 
Paciente: ______________________________   Idade: ____   Prontuário: _______ 

Anestesiologista: __________________   Nº do sujeito: ______   Data: ___/___/___ 

 
ESCALA ANALÓGICA VISUAL DE DOR:  
 

ATENÇÃO PARA NÃO SUGESTIONAR! 
Tempo pós operatório Intensidade da dor 

1h (URPA)  
6h  

12h  
18h  
24h  

 
ANALGESIA PÓS OPERATÓRIA: 
 

Medicações 6h 12h 18h 24h 
Dipirona 2ml     
Tramadol 100mg SOS     
Cetoprofeno 100mg     
 
     Manteve dor intensa apesar do tramadol? (  ) SIM     (  ) NÃO 
 
SINAIS VITAIS: 
 

Parâmetros 6h 12h 18h 24h 
PA     
FC     
FR     

 
RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA (nas 24 horas): 
 

□ Sentou no leito 
□ Caminhou pela enfermaria 
□ Aceitou dieta oral 

 
 
 
 

□ Evacuou 
□ Vomitou 
□ Curativo local com sangue 



9 ANEXOS 

9.1 TERMO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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9.2 COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO 
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9.3 DADOS DA AMOSTRA 

9.3.1 Dados Pré-Operatórios 
 

PACIENTE	   CETAMINA	   IDADE	   PESO	   ALT	   IMC	   TRANSFUSÃO	   TABAGISMO	   ETILISMO	  
P1001	   1	   74	   72	   1,63	   22,1	   0	   0	   0	  
P1003	   1	   58	   76	   1,65	   23,0	   0	   1	   1	  
P1004	   0	   71	   75	   1,70	   22,1	   1	   0	   1	  
P1005	   0	   58	   71	   1,78	   19,9	   1	   1	   0	  
P1006	   0	   70	   50	   1,67	   15,0	   0	   1	   1	  
P1008	   0	   61	   85	   1,72	   24,7	   0	   0	   0	  
P1009	   0	   63	   69	   1,77	   19,5	   0	   0	   0	  
P1011	   0	   70	   67	   1,70	   19,7	   1	   0	   0	  
P1012	   1	   64	   85	   1,75	   24,3	   1	   0	   0	  
P1013	   0	   72	   65	   1,60	   20,3	   0	   0	   0	  
P1014	   0	   69	   70	   1,73	   20,2	   0	   0	   0	  
P1015	   0	   60	   65	   1,65	   19,7	   0	   0	   0	  
P1016	   0	   60	   88	   1,70	   25,9	   0	   1	   1	  
P1019	   0	   60	   69	   1,62	   21,3	   0	   0	   0	  
P1021	   1	   70	   45	   1,62	   13,9	   1	   0	   0	  
P1022	   0	   55	   96	   1,78	   27,0	   0	   0	   0	  
P1023	   0	   54	   70	   1,69	   20,7	   0	   1	   0	  
P1024	   1	   65	   72	   1,60	   22,5	   0	   0	   0	  
P1025	   1	   53	   82	   1,57	   26,1	   0	   0	   0	  
P1027	   0	   49	   49	   1,70	   14,4	   0	   0	   0	  
P1028	   1	   70	   70	   1,72	   20,3	   0	   1	   1	  
P1029	   1	   66	   75	   1,69	   22,2	   0	   0	   0	  
P1030	   1	   65	   78	   1,75	   22,3	   0	   0	   0	  
P1032	   1	   74	   76	   1,78	   21,3	   0	   0	   0	  
P1033	   1	   54	   68	   1,70	   20,0	   0	   0	   0	  
P1034	   1	   70	   80	   1,69	   23,7	   0	   0	   0	  
P1036	   1	   66	   66	   1,60	   20,6	   0	   0	   0	  
P1037	   1	   71	   56	   1,65	   17,0	   0	   0	   0	  
P1038	   1	   74	   64	   1,60	   20,0	   0	   0	   0	  
P1040	   1	   51	   91	   1,75	   26,0	   0	   0	   0	  
P1045	   0	   71	   58	   1,68	   17,3	   0	   0	   0	  
P1046	   1	   71	   51	   1,63	   15,6	   0	   0	   0	  
P1047	   0	   69	   95	   1,75	   27,1	   0	   0	   0	  
P1048	   1	   70	   62	   1,72	   18,0	   0	   0	   0	  
P1049	   0	   71	   69	   1,73	   19,9	   0	   0	   0	  
P1050	   1	   70	   83	   1,75	   23,7	   1	   0	   0	  
P1051	   1	   55	   66	   1,55	   21,3	   0	   0	   0	  
P1052	   0	   49	   72	   1,74	   20,7	   1	   0	   0	  
P1053	   1	   57	   75	   1,68	   22,3	   1	   0	   0	  
P1054	   0	   68	   73	   1,69	   21,6	   0	   0	   1	  
P1055	   1	   69	   75	   1,63	   23,0	   0	   1	   1	  
P1056	   0	   64	   67	   1,76	   19,0	   0	   1	   0	  
P1057	   1	   54	   59	   1,53	   19,3	   0	   0	   0	  
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P1058	   0	   53	   86	   1,76	   24,4	   0	   0	   0	  
P1059	   1	   73	   73	   1,68	   21,7	   0	   0	   0	  
P1060	   0	   58	   82	   1,82	   22,5	   0	   0	   0	  
P1061	   1	   67	   114	   1,8	   31,7	   0	   0	   1	  

Dados dos sujeitos do estudo segundo a presença (1) ou ausência (0) de cetamina S(+). IDADE, idade (anos); 
PESO, peso (Kg); ALT, altura (m); IMC, índice de massa corporal (Kg.m-2); TRANSFUSÃO, presença (1) ou 
ausência (0) de transfusão de hemoderivados; TABAGISMO, presença (1) ou ausência (0) do hábito de fumar 
regularmente; ETILISMO, presença (1) ou ausência (0) do hábito de ingerir bebidas alcoólicas regularmente.  
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9.3.2 Dados Intra-Operatórios 
 

PACIENTE	   CETAMINA	   TEMPO_CIR	   TEMPO_ANES	   DOSE_SOL	   TEMPO_B-‐E	   TEMPO_I-‐E	  
P1001	   1	   140	   176	   45,5	   13	   8	  
P1003	   1	   205	   217	   68,5	   30	   18	  
P1004	   0	   293	   306	   86,0	   33	   11	  
P1005	   0	   220	   238	   66,2	   21	   11	  
P1006	   0	   233	   258	   50,0	   25	   15	  
P1008	   0	   170	   197	   69,3	   15	   8	  
P1009	   0	   238	   250	   69,6	   14	   6	  
P1011	   0	   279	   312	   76,2	   28	   20	  
P1012	   1	   252	   287	   89,0	   19	   15	  
P1013	   0	   205	   263	   59,5	   26	   13	  
P1014	   0	   199	   230	   61,0	   16	   9	  
P1015	   0	   230	   262	   61,5	   33	   12	  
P1016	   0	   263	   311	   96,7	   22	   8	  
P1019	   0	   215	   231	   59,6	   24	   9	  
P1021	   1	   192	   216	   37,2	   19	   6	  
P1022	   0	   275	   320	   107,2	   28	   19	  
P1023	   0	   180	   212	   58,8	   15	   10	  
P1024	   1	   200	   223	   59,1	   22	   13	  
P1025	   1	   250	   284	   77,5	   37	   21	  
P1027	   0	   149	   180	   38,6	   19	   17	  
P1028	   1	   239	   257	   64,0	   25	   13	  
P1029	   1	   233	   238	   74,5	   15	   10	  
P1030	   1	   234	   286	   76,4	   35	   26	  
P1032	   1	   157	   179	   54,8	   11	   4	  
P1033	   1	   220	   245	   66,5	   13	   7	  
P1034	   1	   207	   235	   69,3	   30	   14	  
P1036	   1	   206	   237	   60,5	   10	   8	  
P1037	   1	   191	   234	   48,8	   24	   20	  
P1038	   1	   230	   261	   62,5	   24	   16	  
P1040	   1	   218	   243	   84,6	   14	   10	  
P1045	   0	   206	   241	   54,4	   20	   11	  
P1046	   1	   218	   249	   46,4	   23	   15	  
P1047	   0	   257	   281	   98,4	   17	   9	  
P1048	   1	   305	   355	   72,5	   25	   15	  
P1049	   0	   268	   310	   78,9	   22	   17	  
P1050	   1	   253	   275	   47,6	   20	   12	  
P1051	   1	   275	   305	   50,9	   33	   17	  
P1052	   0	   282	   322	   80,3	   30	   19	  
P1053	   1	   230	   260	   71,2	   28	   15	  
P1054	   0	   260	   296	   66,4	   30	   25	  
P1055	   1	   230	   255	   73,9	   12	   9	  
P1056	   0	   220	   241	   58,2	   20	   13	  
P1057	   1	   213	   254	   54,8	   34	   30	  
P1058	   0	   195	   233	   83,0	   20	   13	  
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P1059	   1	   196	   235	   66,8	   19	   17	  
P1060	   0	   187	   211	   65,0	   19	   10	  
P1061	   1	   200	   224	   91,5	   38	   17	  

Dados dos sujeitos do estudo segundo a presença (1) ou ausência (0) de cetamina S(+). TEMPO_CIR, tempo 
cirúrgico; TEMPO_ANES, tempo anestésico; DOSE_SOL, volume total de solução (cetamina S[+] ou salina) 
infundida; TEMPO_B-E, tempo “bomba infusora-extubação”; TEMPO_I-E, tempo “anestésico inalatório-
extubação”. 
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9.3.3 Dados Pós-Operatórios (Avaliação da Dor e Analgesia) 
 

PACIENTE	   CETAMINA	   EAV_0	   EAV_6	   EAV_12	   EAV_18	   EAV_24	   TRA_0	   TRA_6	   TRA_12	   TRA_18	   TRA_24	  

P1001	   1	   2	   2	   4	   5	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1003	   1	   5	   4	   4	   4	   4	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1004	   0	   8	   8	   2	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1005	   0	   10	   8	   10	   3	   3	   1	   1	   1	   0	   0	  
P1006	   0	   7	   3	   5	   5	   5	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1008	   0	   2	   2	   2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1009	   0	   5	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1011	   0	   3	   3	   3	   3	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1012	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1013	   0	   2	   2	   5	   5	   5	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1014	   0	   8	   5	   5	   2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1015	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1016	   0	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1019	   0	   7	   3	   3	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   1	  
P1021	   1	   8	   6	   4	   4	   4	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1022	   0	   7	   5	   5	   5	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1023	   0	   4	   8	   8	   5	   5	   0	   1	   0	   0	   0	  
P1024	   1	   5	   8	   2	   2	   2	   0	   0	   1	   0	   0	  
P1025	   1	   0	   5	   2	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1027	   0	   6	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1028	   1	   10	   4	   4	   6	   6	   1	   0	   1	   0	   0	  
P1029	   1	   8	   5	   5	   5	   3	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1030	   1	   8	   3	   3	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1032	   1	   10	   6	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1033	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1034	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1036	   1	   10	   5	   4	   3	   2	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1037	   1	   6	   6	   5	   4	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1038	   1	   9	   2	   2	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1040	   1	   0	   5	   7	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1045	   0	   10	   6	   4	   4	   4	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1046	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1047	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1048	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1049	   0	   8	   6	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1050	   1	   6	   5	   6	   5	   5	   0	   0	   1	   0	   0	  
P1051	   1	   9	   6	   5	   3	   3	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1052	   0	   8	   6	   4	   6	   4	   1	   1	   0	   1	   0	  
P1053	   1	   0	   5	   3	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1054	   0	   10	   5	   3	   3	   3	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1055	   1	   8	   5	   5	   5	   7	   1	   0	   0	   0	   1	  
P1056	   0	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
P1057	   1	   8	   5	   5	   4	   3	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1058	   0	   9	   3	   0	   0	   3	   1	   0	   0	   0	   0	  
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P1059	   1	   8	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1060	   0	   8	   3	   2	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   0	  
P1061	   1	   4	   4	   2	   2	   2	   1	   0	   1	   1	   0	  

Dados dos sujeitos do estudo segundo a presença (1) ou ausência (0) de cetamina S(+). EAV_0, EAV_6, 
EAV_12, EAV_18 e EAV_24: escala analógica visual de dor ao despertar da anestesia, na 6a hora, na 12a hora, 
na 18a hora e na 24a hora de pós-operatório, respectivamente. TRA_0, TRA_6, TRA_12, TRA_18 e TRA_24: 
uso (1) ou não uso (0) do tramadol ao despertar da anestesia, na 6a hora, na 12a hora, na 18a hora e na 24a hora de 
pós-operatório, respectivamente. 
 

 

 

 

 


