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Etomidato 

Prezado Colega: 

O editorial da Revista Brasileira de Anestesiolo
gia, volume 34, número 6, novembro-dezembro 
1984, páginas 379 e 380 faz algumas considerações 
sobre o etomidato, recentemente apresentado à 
classe médica brasileira pela Janssen Farmacêutica. 

Em face de algumas incorreções verificadas no 
texto e que podem ter importantes repercussões na 
utilização prática do produto, solicitamos-lhe a es
pecial gentileza de publicar no próximo número as 
correções abaixo enumeradas: 

1) - A apresentação do Hypnomidate® é sob a 
forma do etomidato puro em solução aquosa de 
propileno glicol a 35%. 

2) - O pH da solução assim apresentada é 5. 
3) - A dose hipnótica eficaz do Hypnomidate® 

se situa entre 0,2 e 0,3 mg. kg-1 de pêso corporal e 
não de 3,0 mg como foi publicado. 

4) - Quanto à tolerância local, à administração 
intravenosa, intra-arterial e intramuscular de eto
midato, em diferentes concentrações, realizada em 
coelho, foi comparada com tiopental. Nos animais 
que receberam tiopental observaram-se necrose e 

Revista Brasileira de Anestesiotogia 
Vol. 35: N 9 3, Maio • Junho, 1985 

fibrose dos músculos esqueléticos, bem como 
proliferação da íntima e formação de edema nas ar
térias, chegando, às vezes, à oclusão do vaso. Ne
nhum destes efeitos foi verificado com Hypnomi
date®. 

Tomamos a liberdade de enviar-lhe uma Docu
mentação Científica de lançamento e nos coloca
mos à disposição para atendimento da bibliografia 
desejada. 

Estamos certos de que esta carta merecerá de sua 
parte a mesma atenção e destaque com que foi vei
culado o editorial. 

Antecipamos nossos agradecimentos pelas provi
dências justas e adequadas. 

Valemo-nos desta para apresentar-lhe os nossos 
protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente. 

Tércio Torres de Sá, M D 
DeptQ Méd i co-Ci ent ífi co 
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