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RESUMO: A pesquisa tem como objetivo avaliar o escore de sedação e o requerimento de propofol com 

uso de subdose de dexmedetomidina no acuponto Yintang como medicação pré anestésica (MPA). 

Ainda, como objetivo específico, esse estudo pretende comparar os escores de sedação entre os grupos 

que receberam dexmedetomidina em subdose no ponto de acupuntura yintang, pela via subcutânea e 

cloreto de sódio 0,9% no Yintang, além de avaliar o requerimento de propofol nos mesmos grupos. A 

hipótese é que o uso de subdoses de dexmedetomidina no acuponto Yintang irá causar maior sedação 

e, consequente, menor requerimento de propofol em relação ao uso da dexmedetomidina apenas pela 

via subcutânea. Para o estudo serão empregados 45 cães, pesando entre 5 e 12kg, com idade entre 1 e 5 

anos, hígidos, ambos os sexos, raças variadas, distribuídos de forma aleatória em 3 grupos: DEXYT (2 

mcg/kg de dexmedetomidina no acuponto Yintang) DEXSC (2 mcg/kg de dexmedetomidina no 

subcutâneo) e CON (NaCl 0,9% no acuponto Yintang). A sedação será avaliada antes e 10, 20 e 30 

minutos após os tratamentos (M0, M10, M20 e M30), analisando-se postura, reflexos oculares, posição 

do globo ocular, tônus mandibular, resposta ao som, resistência à contenção física, estado geral, 

frequência cardíaca, frequência respiratória, tempo de preenchimento capilar (TPC) e pressão arterial 

sistólica. Após 40 minutos dos tratamentos, será induzida anestesia geral intravenosa utilizando propofol 

(0,5 mg/kg) durante 15 segundos e, após cada bolus de propofol, serão avaliadas as condições para 

intubação orotraqueal como relaxamento mandibular e perda do reflexo interdigital. Se as condições 

para intubação não forem adequadas, um incremento de propofol na dose de 0,5 mg/kg será 

administrado até atingir condições necessárias para intubar e a dose registrada. É esperado que o uso de 

subdoses de dexmedetomidina no acuponto Yintang causará maior sedação nos animais, devido a 

potencialização do fármaco no acuponto e, consequentemente, menor requerimento de propofol em 

relação ao uso da dexmedetomidina apenas via subcutânea. 
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