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Avaliação clínica da analgesia pós-operatória proporcionada pelo 

cetoprofeno associado à morfina pela via intravenosa ou epidural em 

cadelas submetidas à ovariosalpingohisterectomia 

 

RESUMO 

 

Os analgésicos têm sido utilizados em Medicina Veterinária há vários anos 

como alternativa para o alívio da dor pós-operatória ou traumática. Quando se 

estabelece a dor, na maioria das vezes é muito difícil controlá-la com apenas 

um agente, necessitando desta forma de uma associação de terapias 

envolvendo diferentes classes de analgésicos. Um exemplo de associação 

bastante empregada para terapia analgésica é a administração de opióides 

com antiinflamatórios não-esteroidais. A morfina foi o primeiro opióide usado 

em animais. Mais recentemente, a administração dessa substância, por via 

epidural, vem sendo empregada no controle da dor com resultados 

promissores. Assim, objetivou-se avaliar clinicamente a eficácia da analgesia 

pós-operatória proporcionada pelo cetoprofeno associado à morfina pela via 

intravenosa ou epidural em cadelas submetidas à ovariosalpingohisterectomia.  

Foram empregadas 40 cadelas hígidas, distribuídas em quatro grupos: GI e GII 

receberam morfina, na dose de 0,2 mg/kg, pela via intravenosa (IV). GIII e GIV 

receberam morfina, na dose de 0,1 mg/kg, pela via epidural. Tanto o GII como 

o GIV receberam, adicionalmente a morfina, o cetoprofeno, na dose de 2,0 

mg/kg, pela via intramuscular (IM). Os animais foram pré-medicados com 

acepromazina, induzidos com propofol e mantidos sob anestesia inalatória com 

isofluorano. Foram mensuradas a freqüência cardíaca, pressão arterial 

sistólica, freqüência respiratória e temperatura corporal. A dor pós-operatória 

foi avaliada por um período de seis horas utilizando a escala numérica visual 

(ENV), a escala de contagem variável da Universidade de Melbourn e a escala 

de análise descritiva para descartar a hipótese de sedação. Não houve 

diferenças significativas na avaliação dos parâmetros fisiológicos entre os 

grupos, a não ser para a temperatura corpórea entre as três e 6 horas após 

administração dos analgésicos. As cadelas que receberam morfina pela via 

epidural associada ou não ao cetoprofeno, apresentaram escores de dor mais 

baixos em relação à morfina pela via intravenosa, nas três escalas utilizadas. 
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Conclui-se que os agentes analgésicos utilizados foram suficientes para 

promover uma analgesia de boa qualidade em cadelas submetidas à OSH, 

sendo que a morfina pela via epidural proporcionou analgesia de melhor 

qualidade, não sendo esta potencializada pelo cetoprofeno. 

 

Palavras-chave: morfina, cetoprofeno, analgesia, epidural, 

ovariosalpingohisterectomia, cadelas. 
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Clinical evaluation of postoperative analgesia provided by ketoprofen 

associated with intravenous or epidural morphine in bitches undergoing 

ovariosalpingohysterectomy 

 

ABSTRACT 

 

Analgesics have been used for several years to relieve traumatic pain in 

Veterinary Medicine. Established pain may be difficult to control with a single 

agent, necessitating combination therapy involving multiple classes of 

analgesics. An example of combination analgesic therapy is administering 

opioids with NSAIDs. Indeed, the use of epidural morphine, the first opioid 

substance used in animals, has provided excellent analgesia and good 

condition at the immediate post operative period. The objective of this work was 

to evaluate clinically if ketoprofen associated or not with intravenous or epidural 

morphine provided adequate postoperative analgesia in bitches undergoing 

ovariosalpingohysterectomy (OSH). In a blind study, 40 adult healthy bitches 

were sedated with acepromazine, with subsequent propofol anesthetic induction 

for the accomplishment of lumbosacral puncture. The animals were allotted in 

four groups and received: 0,2mg/kg of morphine intravenous (GI and GII) and 

0,1 mg/kg of morphine epidural (GIII and GIV). Both groups II and IV, received 

also 2,0 mg/kg intramuscular of  ketoprofen. Heart and respiratory rates, 

systolic arterial blood pressure, and body temperature were measured in all 

groups. Postoperative assessment of pain was made using the visual numeric 

scale (VNS), the University of Melbourne pain scale (UMPS) and the method of 

descriptive analysis, to dismiss the hypothesis of sedation. No significant 

differences were detected in any of the physiological parameters measured, 

excepted for the body temperature between three and six hours after analgesics 

medication. The bitches that received epidural morphine with or without 

ketoprofen, showed lower scores compared to morphine intravenously, in all 

three scales.  It was concluded that all protocols are safe and effective methods 

to promote a good quality of analgesia, and epidural morphine provided better 

analgesia in dogs submitted to ovariosalpingohysterectomy, and this is not 

enhanced by the use of ketoprofen.  
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Keywords: morphine, ketoprofen, analgesia, epidural, 

ovariosalpingohysterectomy, bitches.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de analgésicos no pós-operatório em pequenos animais tem sido 

assunto de crescente interesse entre os médicos veterinários, pesquisadores e a 

sociedade em geral. Entretanto, ainda existe certa relutância quanto ao emprego da 

terapia analgésica que se deve, principalmente, aos desconhecimentos dos 

benefícios fisiológicos da analgesia, à falta de familiaridade com os analgésicos 

indicados para pequenos animais, ao temor dos efeitos colaterais, somando-se às 

dificuldades em se reconhecer a dor dos animais e as deficiências do ensino para 

formação nesta área. 

A dor não controlada não é apenas moralmente problemática quando se 

permite que ela ocorra nos animais, mas também é biologicamente prejudicial para o 

indivíduo. A dor não aliviada afeta numerosos aspectos da saúde física, como um 

grande estresse biológico (HELLEBREKERS, 2002). Ela pode resultar em diversos 

efeitos indesejáveis como anorexia, catabolismo protéico exacerbado, depressão 

respiratória, disritmias cardíacas, hipersensibilidade central a um estímulo nocivo e 

dor crônica, que culminam em recuperação prolongada do animal (MORTON & 

GRIFFITHS, 1985; MASTROCINQUE & FANTONI, 2003). 

O desenvolvimento do controle da dor em animais sempre foi considerado um 

evento historicamente raro. Algumas situações de dúvidas foram expressas quanto 

ao fato de que os animais experienciassem dor de forma significativa (FLECKNELL, 

2008). Por esta e outras razões, o estudo do comportamento tornou-se central para 

a compreensão do bem-estar animal, e uma série de abordagens de pesquisas têm 

surgido a partir dessas observações a fim de compreender o comportamento básico 

do animal e suas formas de comunicação (FRASER, 1993).  

Mensurar a dor em um animal não é uma tarefa fácil. A dor aguda é uma 

função normal de defesa e que não está associada a uma condição patológica, e 

sim aos sinais de ameaça à integridade do organismo. Sendo que os métodos de 

avaliação da dor em animais ainda são extremamente indiretos (WALKER et al., 

1999). 

O procedimento cirúrgico resulta em trauma tecidual que varia de intensidade 

de acordo com o tipo de intervenção, mas que invariavelmente, resulta em algum 

grau de dor e/ou desconforto para o animal no período pós-operatório imediato. 

Portanto, para serem evitadas as complicações que acompanham o processo 



19 
 

fisiológico da dor, a utilização de analgésicos é recomendada em todos os animais 

submetidos a qualquer tipo de cirurgia (HARDIE et al., 1997; HANSEN, 2000; 

QUANDT et al., 2005). 

É sabido que o alívio da dor melhora a qualidade de vida do animal e ajuda a 

restaurar as funções fisiológicas com maior rapidez (VALADÃO et al., 2002; 

QUANDT et al., 2005). 

A cirurgia de ovariosalpingohisterectomia (OSH) em cadelas é 

freqüentemente realizada na rotina veterinária (HANSEN, 2003). Ela é aceita como 

uma cirurgia de eleição pela comunidade científica, pois é considerada como uma 

fonte padronizada de dor nos tecidos moles (HARDIE et al., 1997; HANSEN, 2003). 

Sendo que até recentemente poucas eram as informações satisfatórias em relação à 

severidade do grau da dor deste procedimento. Porém, nos últimos anos, diversos 

estudos demonstraram que a dor provocada pela OSH pode ser considerada de 

moderado a severo, dependendo da intensidade do trauma tecidual provocado 

(LASCELLES et al., 1994; FOX et al., 1994; 2000). De acordo com alguns autores 

(FOX, et al., 1994, 1998; HANSEN et al., 1997), a OSH pode ser bastante nociva 

para a cadela, acarretando elevações na concentração plasmática de cortisol por 6 a 

12 horas, e alterações no comportamento que pode perdurar por até mais de 24 

horas. 

  Dentre os agentes disponíveis para a prevenção ou alívio da dor, encontram-

se os fármacos opióides, os antiinflamatórios não-esteroidais (AINES), os alfa-2 

agonistas, os anestésicos locais e também a quetamina que produz analgesia 

somática (THURMON et al., 1996; FANTONI et al., 2000, HELLEBREKERS, 2002). 

Entretanto, dentre esses agentes citados, os analgésicos opióides 

promoveram uma das mais consistentes e eficazes analgesias por muitos anos e 

são ainda os melhores medicamentos disponíveis para controle da dor em pequenos 

animais (PASCOE, 2000), devido a sua elevada eficácia e segurança 

(MASTROCINQUE & FANTONI, 2003).  

Os opióides são fármacos derivados do ópio, sendo a morfina um protótipo de 

alta eficácia quanto ao alívio da dor (FANTONI & MASTROCINQUE, 2002; 

HELLEBREKERS, 2002). Ela é um agonista em receptor mu sendo um analgésico 

eficaz, ainda bastante utilizado na Medicina Veterinária, pois não há um limite teto 
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para a analgesia produzida por um agonista puro (PASCOE, 2000; QUANDT et al., 

2005).  

A utilização de opióides por via epidural oferece vantagens em relação à 

administração sistêmica. A morfina é lentamente absorvida e por sua vez, 

lentamente eliminada do líquido cefalorraquidiano (LCR). Assim, a analgesia inicia-

se entre 20 e 60 minutos, permanecendo por até 24 horas (VALADÃO et al., 2002).  

Os antiinflamatórios não esteroidais (AINES) também são amplamente 

usados na analgesia de animais de pequeno porte, sendo efetivos nas dores de grau 

leve a moderado, associada a um processo inflamatório (MATHEWS et al., 1996; 

CIANI, et al., 2004; OLIVA et al., 2004; LEECE et al., 2005). O cetoprofeno é um 

AINE derivado do ácido propiônico, com ações antipiréticas, analgésicas e 

antiinflamatórias. É o derivado mais potente e seguro dentro do grupo e tem se 

mostrado menos ulcerogênico que a flunixina meglumina e a fenilbutazona, desde 

que não ultrapasse cinco dias (PAPICH, 2000). Sua ação analgésica é de longa 

duração, devendo ser administrado de 24 em 24 horas, por ser um potente inibidor 

da síntese de prostaglandinas e prostaciclinas (GRISNEAUX et al., 1999). 

Quando se estabelece a dor, na maioria das vezes é muito difícil controlá-la 

com apenas um agente, necessitando desta forma de uma associação de terapias 

envolvendo diferentes classes de analgésicos. O desenvolvimento e a sensação da 

dor podem envolver uma multiplicidade de caminhos, e um único agente é muitas 

vezes improvável de aliviar a dor, independente da dose utilizada (QUANDT et al., 

2005).  

A associação de diferentes classes de medicamentos pode superar o 

problema da duração e da dose entre os agentes. Um exemplo de associação 

bastante empregada para terapia analgésica é a administração de opióides com 

antiinflamatórios não-esteroidais (QUANDT et al., 2005; FLECKNELL, 2008). Estes 

podem ser utilizados por diferentes vias, com efeitos diferenciados. 

Para que esta associação consiga atingir uma resposta analgésica 

satisfatória, é necessário o conhecimento aprofundado dos mecanismos de ação e 

vias de acesso dos analgésicos (SCHANAIDER & SILVA, 2004). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Dor aguda: fisiopatologia e suas conseqüências  

 

A dor pós-operatória sempre foi, a bem dizer, praticamente ignorada ao longo 

do desenvolvimento da cirurgia, sendo universalmente reconhecido o fato de que 

esse tipo de dor recebe um subtratamento atribuível, em grande parte, ao 

desconhecimento da fisiopatologia da dor, dos benefícios fisiológicos da analgesia 

pós-operatória, das opções para terapia analgésica, ao temor em se utilizarem 

analgésicos mais potentes como, por exemplo, os opióides agonistas puros, devidos 

aos efeitos colaterais indesejáveis, bem como às deficiências do ensino médico 

(ANDRADE, 2000; HELLEBREKERS, 2002; VALADÃO et al., 2002; FLECKNELL, 

2008).  

Somente a partir da década de 80, mais precisamente em 1986, que serviços 

pioneiros para controle da dor aguda surgiram em medicina humana, orientados por 

anestesiologistas. Entretanto, apesar do progresso científico na área da 

anestesiologia, somente mais recentemente é que o tratamento da dor, 

principalmente no período pós-operatório, vem ganhando destaque. Além disto, o 

aspecto do bem-estar animal vem sendo assunto de crescente interesse entre os 

médicos veterinários, bem como para a comunidade científica e a sociedade em 

geral (DOHOO & DOHOO, 1996; HANSEN, 1997; ANDRADE, 2000; FANTONI et al., 

2000), que se preocupam com o alívio da dor, tanto no homem quanto nos animais 

de estimação (HANSEN, 2003).    

A dor foi conceituada pelo Comitê de Taxonomia da Associação Internacional 

para o Estudo da Dor (IASP), como “uma experiência sensorial e emocional 

desagradável que está associada a lesões reais ou potenciais” (TEIXEIRA, 1995). 

Ela muda a fisiologia e comportamento animal para reduzir ou evitar o dano, e para 

diminuir a probabilidade de reincidência e promover a recuperação (MOLONY & 

KENT, 1997).  

A dor é originária de estímulos ambientais, que desencadeia respostas 

neurais por ativação de receptores específicos, localizados na pele, nas vísceras, 

nos vasos sangüíneos e nas fibras de músculo esquelético. A modulação desses 

receptores é realizada por várias substâncias químicas denominadas algogênicas, 

liberadas em conseqüência a processos inflamatórios, traumáticos e/ou isquêmicos. 
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Essas substâncias são originadas de células lesadas, leucócitos, mastócitos, 

plaquetas e moléculas livres nos vasos sanguíneos, destacando-se entre elas: 

acetilcolina, prostaglandina, histamina, serotonina, bradicinina, leucotrieno, 

substância P, tromboxana, fator de ativação plaquetária e íons potássio (KEHLET, 

1989; TEIXEIRA, 1995; FANTONI & MASTROCINQUE, 2002). 

As respostas ao estresse cirúrgico são resultantes de alterações endócrinas, 

metabólicas e inflamatórias originadas de uma infecção ou injúria tecidual, que são 

compostas por uma variedade de mudanças fisiológicas agrupadas em conjunto 

(KEHLET, 1989). 

Quanto à duração, a dor pode ser classificada em aguda ou crônica. A dor 

aguda é resultante de um processo traumático, cirúrgico ou infeccioso, que tem 

início rápido e normalmente é de curta duração, sendo facilmente tratada com 

fármacos analgésicos (LEMONICA & PEREIRA, 1992; THURMON et al., 1996; 

MOLONY & KENT, 1997; HANSEN, 2000).  

A dor crônica é persistente, estando associada às enfermidades de longa 

duração, as quais podem se estender por meses ou anos. A dor aguda não tratada 

pode levar a dor crônica como seqüela, muitas vezes de tratamento incurável 

(LEMONICA & PEREIRA, 1992; THURMON et al., 1996). 

A dor pós-operatória é principalmente nociceptiva. O termo nocicepção está 

relacionado com o reconhecimento de sinais dolorosos pelo sistema nervoso, que 

formula informações relacionadas à lesão (HANANIA, 1998; LAMONT et al., 2000).  

A nocicepção consiste nos processos de transdução, transmissão e 

modulação de sinais neurais gerados em resposta a um estímulo nocivo externo. De 

forma simplificada, pode ser considerado como uma cadeia de três neurônios, com o 

neurônio de primeira ordem originado na periferia e projetando-se para a medula 

espinhal, o neurônio de segunda ordem ascende pela medula espinhal e o neurônio 

de terceira ordem projeta-se para o córtex cerebral. Este complexo sistema de vias 

diretas e indiretas de transmissão das informações nociceptivas inerva o tálamo, o 

mesencéfalo, o sistema límbico e a formação reticular. Estes centros nervosos são 

responsáveis pela localização da dor, sua intensidade, bem como os aspectos 

afetivos e cognitivos (LAMONT et al., 2000). 

Há alguns anos atrás, muitos argumentavam que a presença da dor poderia 

ser útil em determinados pós-operatórios. Exemplo clássico seria de que um animal 

com dor não utilizaria um membro machucado e adicionalmente, a dor também 
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poderia ajudar a manter a pressão arterial através da indução da liberação de 

catecolaminas endógenas (LAMONT et al., 2000). 

A resposta ao estresse é uma reação fisiológica normal à lesão. Ela visa 

mobilizar as defesas do organismo e proporcionar um ambiente fisiológico propício 

para a reparação e recuperação. Embora este fenômeno provavelmente seja 

essencial para a adaptação saudável à lesão, há evidências crescentes de que a 

resposta torna-se excessiva e prejudicial em algumas circunstâncias (HANSEN, 

2000). 

Como no homem, a dor pós-cirúrgica em animais provoca aumento no nível 

de estresse, resultando em aumento no tônus simpático e vasoconstrição. Podendo 

resultar em diminuição do fluxo sanguíneo e da mobilidade dos sistemas 

gastrointestinal e urinário, como também a formação de úlceras gástricas. Somando-

se a isso, ela pode acarretar a inibição da atividade normal, tais como ingestão de 

água e alimentos. (LAMONT et al., 2000; FLECKNELL, 2008). Dentre as alterações 

fisiológicas, as interferências sobre o sistema neuro-endócrino contribuem 

sobremaneira para os efeitos deletérios ao organismo. Uma vez ativado, o eixo 

neuro-endócrino desencadeia uma série de alterações que retardam a recuperação 

do paciente (FANTONI & MASTROCINQUE, 2004).  

Como resposta reflexa ao sistema nervoso simpático, a dor pode contribuir 

para aumento da viscosidade do sangue, tempo de coagulação prolongado, 

fibrinólise, e agregação plaquetária. A persistência desta resposta pode ser 

prejudicial e afeta a morbidade do paciente através da indução da coagulação 

intravascular disseminada ou até mesmo um choque cardiovascular (LAMONT et al., 

2000). O aumento das catecolaminas também é responsável por alterações 

cardíacas, como arritmias atriais e/ou ventriculares e aumento do consumo de 

oxigênio pelo miocárdio (FOX et al., 1998; LAMONT et al., 2000; MASTROCINQUE 

& FANTONI, 2001; FANTONI & MASTROCINQUE, 2002).   

As alterações respiratórias observadas em animais com dor resultam em 

elevações nas concentrações de dióxido de carbono no ar expirado (ETCO2), como 

também, redução no fluxo sanguíneo venoso. Esta redução pode levar à trombose 

venosa, com diminuição da função pulmonar e conseqüentemente, levar à formação 

de atelectasias, hipoventilação e hipóxia (GAYNOR, 1999; LAMONT et al., 2000). 

A elevação sangüínea de cortisol, invariavelmente irá ocasionar hiperglicemia. 

Além disso, a secreção excessiva deste hormônio produz um estado catabólico, 
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aumentando o catabolismo protéico e lipólise. Os desequilíbrios eletrolíticos também 

podem ser observados em conseqüência da elevação nos níveis de aldosterona, 

como a retenção renal de água e sódio, aumento da excreção do potássio, e 

diminuição na taxa de filtração glomerular. Esta resposta catabólica pode levar a um 

balanço energético negativo e supressão do sistema imunológico, levando a uma 

diminuição na cicatrização da ferida, conseqüentemente aumentado o risco de 

complicações pós-cirúrgicas (FOX et al., 1998; LAMONT et al., 2000; 

MASTROCINQUE & FANTONI, 2001; FANTONI & MASTROCINQUE, 2002).  

Outros efeitos da dor incluem automutilação e diminuição do apetite. A 

combinação desses resultados fisiológicos e comportamentais se traduz em um 

período mais longo de internamento (PEREIRA & SOUZA, 1998a; LAMONT et al., 

2000). 

A dor é a complicação mais freqüente no período pós-operatório. Por isso, 

nas últimas décadas, mediante os avanços ocorridos nos estudos pertinentes à 

compreensão do fenômeno álgico, muito tem sido discutido sobre a necessidade de 

se obter instrumentos que possibilitem mensurar a dor, experiência complexa, 

subjetiva e multidimensional (PEREIRA & SOUZA, 1998a).  

 

2.2 Avaliação da dor aguda em pequenos animais  

 

Tentativas sistemáticas para avaliar a dor clínica em animais eram raras antes 

da década de 1980. Porém, trabalhos mais relevantes nesta área começaram a ser 

realizados na década de 90, devido a uma crescente evolução nas atitudes de novos 

veterinários para com a dor nos animais (HANSEN, 2003; FLECKNELL, 2008). O 

uso de analgésicos tornou-se mais difundido, mas ainda é relativamente baixo. 

Preocupações relacionadas ao seu uso com a possibilidade de efeitos colaterais 

indesejáveis ainda persiste (ANDRADE, 2000; HELLEBREKERS, 2002; VALADÃO 

et al., 2002; FLECKNELL, 2008).  

O aumento da utilização de analgésicos tem sido acompanhado por melhorias 

na nossa capacidade de avaliar a dor nos animais, devido à introdução de uma série 

de fármacos comercializados especificamente para uso veterinário. Embora este 

aumento no uso de analgésicos em animais seja bem-vindo, as principais áreas de 

uso continuam a ser para o controle da dor pós-operatória ou pós-trauma, e controle 

da dor músculo-esquelética em animais de companhia e cavalos (FLECKNELL, 
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2008). Em todos os grupos, no entanto, um fator importante que influencia o uso de 

analgésicos continua sendo a pouca capacidade para avaliar a dor em animais 

(VALADÃO et al., 2002; FLECKNELL, 2008). 

Nas últimas décadas do século 20, surgiu um grande interesse na senciência 

animal, que segundo LUNA (2008), é a capacidade de sentir que engloba pelo 

menos todos os animais vertebrados. É geralmente aceito que eles possuem os 

mecanismos sensoriais necessários para detectar e processar estímulos nocivos, 

sendo assim, é razoável supor que um procedimento que causa dor no homem 

também seria uma experiência similar em animais (FLECKNELL, 2008).  

Veterinários e pesquisadores preocupados com o bem-estar perceberam que 

os problemas de comportamento podem ser minimizados com a compreensão do 

grau de dor e sofrimento dos animais. Surgindo então, a necessidade da criação de 

métodos sensíveis para avaliação da dor (HANSEN, 2003; BOISSY et al., 2007). 

Como a dor é uma experiência, ao invés de uma resposta objetiva fisiologicamente 

quantificável, a avaliação pode ser bastante difícil. A experiência da dor é altamente 

variável entre os indivíduos, mesmo quando estímulos idênticos são aplicados em 

idênticas condições ambientais (HANSEN, 2003; QUANDT et al., 2005).  

Para um melhor manejo da dor, deve-se desenvolver um efetivo sistema de 

pontuação. Não é suficiente apenas dar ao animal o benefício da dúvida para a 

administração de analgésicos. Pois sem um método adequado de avaliação da dor, 

não é possível determinar se a dose administrada foi eficaz e nem quando a terapia 

deve ser repetida ou interrompida. Até recentemente, a avaliação da dor em animais 

foi baseada principalmente na opinião clínica, muitas vezes sem confiança na 

validação das medidas utilizadas (FLECKNELL, 2008).  

A avaliação do comportamento do animal é espécie-específica e assume 

grande importância no reconhecimento de processos dolorosos. Os animais com dor 

podem ficar deprimidos ou até agressivos, emitir vocalizações, como gemidos, 

choros, uivos, latidos e rosnados. Apresentar alterações na postura corporal ou na 

expressão facial, proteção de um membro, automutilação, midríase, sialorréia, 

enrijecimento ou fraqueza muscular. Também podem apresentar alterações nos 

padrões de sono, ingestão ou eliminação, decúbito prolongado ou ao contrário, 

muitos relutam em se deitar para proteger a área dolorida. Podem ainda apresentar 

apatia e até anorexia. Todos esses sinais sugerem um processo álgico. Entretanto, 

com todos esses dados, esta avaliação vai depender e variar conforme o observador 
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(THURMON et al., 1996; SHORT, 1998; FANTONI & MASTROCINQUE, 2002; 

OLIVA et al., 2004; QUANDT et al., 2005). 

O reconhecimento e a quantificação da dor pós-operatória nos animais são 

questões extremamente subjetivas, o que torna o seu tratamento mais difícil, pois ao 

contrário do que ocorre no homem, os animais não podem relatar sua experiência 

dolorosa verbalmente. Assim sendo, a determinação de que um animal necessita de 

terapia analgésica se baseia normalmente na observação cuidadosa das alterações 

comportamentais e fisiológicas do paciente (SACKMAN, 1991; HARDIE et al., 1997; 

SHORT, 1998; FANTONI et al., 2000).  

Para a diminuição desta subjetividade, foram elaborados instrumentos de 

medições (DIEDERICH & GIFFROY, 2006), possibilitando conhecer tanto a 

incidência, a duração e a intensidade da dor sentida, quanto o alívio obtido mediante 

aplicação de diferentes técnicas analgésicas (PEREIRA & SOUZA, 1998b). 

Alguns tipos de escalas foram descritas para estudos veterinários. Dentre elas 

destacam-se as escalas numéricas, nas quais utilizam-se categorias numéricas; as 

escalas verbais, nas quais utilizam-se categorias adjetivais e as escalas analógicas-

visuais, nas quais há possibilidade de julgamentos visuais numa dimensão tomada 

como padrão (PEREIRA & SOUZA, 1998b; SLINGSBY et al., 2001).  

A escala verbal ordinal, como uma das mais simples, divide a experiência 

complexa da dor em três a cinco categorias baseadas apenas na avaliação clínica 

do pesquisador. Muitas vezes com pouca ou nenhuma instrução escrita, para saber 

quando diferenciar um animal com dor ‘leve’ para um com ‘nenhuma’ ou ‘moderada’ 

dor (PEREIRA & SOUZA, 1998b; SLINGSBY et al., 2001; HANSEN, 2003). 

Outros utilizam as escalas ordinais de 10 pontos, sem nenhuma associação 

com palavras. São utilizadas âncoras como 0 que significa ‘sem dor’ e 10 ‘a dor não 

pode ser pior’. Essa é uma modificação feita para a escala análoga visual, em que o 

observador simplesmente aplica um valor numérico para sua impressão clínica. O 

aparecimento das escalas ordinais representa uma tentativa para mensurar a dor 

mais objetivamente (PEREIRA & SOUZA, 1998b; SLINGSBY et al., 2001; HANSEN, 

2003). 

Pode-se observar que os resultados obtidos através desta escala ordinal com 

pontuação de 0 a 10, em um estudo realizado na avaliação clínica dos efeitos 

analgésicos do cetoprofeno em cadelas submetidas à OSH, não ultrapassaram a 

média de 4 pontos. O que significa dor leve a moderada (OLIVEIRA et al., 2009).  
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Em um esforço para melhorar a escala ordinal, alguns pesquisadores 

aperfeiçoaram as observações comportamentais e fisiológicas em várias categorias 

gerais e atribuíram uma pontuação ponderada dentro de cada uma. Um exemplo é a 

escala de dor de Melbourne (SLINGSBY et al., 2001). 

Esta escala é composta por seis grandes categorias (dados fisiológicos, 

resposta à palpação, atividade, estado mental, postura e vocalização). Cada uma 

está dividida em três ou mais níveis e é atribuído um peso numérico diferente. Por 

exemplo, a categoria de "estado mental" contém quatro níveis: dócil e submisso, um 

pouco amigável, cauteloso e agressivo, e para estes níveis são concedidas 

pontuação de 0, 1, 2 e 3, respectivamente. A pontuação mínima possível obtida pela 

utilização desta escala é 0, e a máxima 

é de 27. Quando aplicado por dois observadores treinados para cães submetidos à 

OSH, a maior pontuação média foi de 8,0, em consonância com a noção de que este 

procedimento produz apenas dor moderada (HANSEN, 2003). 

Em estudos para avaliar o controle da dor, duas ou mais escalas tem sido 

utilizadas, em pelo menos, seis experimentos de OSH (SLINGSBY et al., 2001).  

De acordo com Selmi et al. (2009), em um estudo comparando-se a eficácia 

analgésica do vedaprofeno, carprofeno e cetoprofeno, em cadelas submetidas a 

OSH, foram utilizadas tanto a escala análoga visual e a de Melbourn, e ambas 

apresentaram escores de dor no pós-operatório relativamente baixos. Afirmando 

que, as escalas de avaliação da dor juntamente com os parâmetros fisiológicos são 

indicadores confiáveis da avaliação da dor em cães. 

Já, em outro estudo utilizando-se a morfina ou fentanil por via epidural em 

cães submetidos à biópsia atlanto-axial, também foram utilizadas a escala análoga 

visual e a de Melbourn para a avaliação de dor pós-operatória, não sendo observada 

diferença estatística entre os grupos (FREITAS et al., 2008). 

A escala de Lascelles et al. (1994), onde observa-se  a atitude do animal 

mediante a pressão adjacente à área de injúria cirúrgica, foi utilizada em um 

experimento para avaliação do emprego do cetoprofeno na analgesia preemptiva em 

cães. Constatou-se que após as 6 horas de avaliação da dor pós-operatória, os 

grupos obtiveram pontuação baixa nos escores de dor (ALVES et al., 2001). 

Em relação à mensuração da dor aguda, mais especificamente da dor pós-

operatória, estudos têm sido realizados e o uso dessas escalas vem possibilitando 
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conhecer sua intensidade e conseqüente alívio obtido pela utilização de técnicas 

analgésicas (PEREIRA & SOUZA, 1998b). 

 

2.3 Analgésicos opióides 

 

Os opióides são fármacos derivados do ópio (FANTONI & MASTROCINQUE, 

2002; HELLEBREKERS, 2002), e estão entre os melhores agentes terapêuticos 

para o controle da dor aguda, devido a sua elevada eficácia e segurança (HANSEN, 

2000; MASTROCINQUE & FANTONI, 2003). 

No Brasil, esses analgésicos foram colocados em segundo plano por muito 

tempo, devido ao temor de proporcionarem excitação, principalmente em gatos, 

sedação em cães, bem como bradicardia e depressão respiratória. Além da 

dependência e controle rígido para sua obtenção (MATHEWS et al., 1996; 

THURMON et al., 1996; HANSEN, 2000; FANTONI & MASTROCINQUE, 2002; 

VALADÃO et al., 2002).  

Esse temor consiste da extrapolação inapropriada de experiências na 

medicina humana. Felizmente, cães e gatos são menos propensos a estas 

complicações, e sérios efeitos colaterais são surpreendentemente raros quando 

esses agentes são usados com algum cuidado. Além disso, os efeitos desses 

agentes são muito menos agravantes quando o paciente está recebendo um suporte 

adequado de equipamentos (HANSEN, 2000; FANTONI & MASTROCINQUE, 2002).  

Várias estruturas anatômicas envolvendo, principalmente, o sistema nervoso 

central (SNC) são responsáveis pela percepção dolorosa. Nestas estruturas, 

neurotransmissores diferentes realizam a função bioquímica de transmitir a dor. Os 

opióides atuam centralmente para limitar a entrada de informações nociceptivas para 

o SNC, reduzindo a hipersensibilidade central. Os receptores localizados no cérebro 

e no corno dorsal da medula espinhal recebem impulsos dos nervos periféricos, que 

são modulados antes de serem transmitidos para os centros superiores. Os opióides 

exógenos, como a morfina e a meperidina, nada mais fazem do que agir nestes 

receptores, mimetizando os efeitos dos opióides endógenos e produzindo analgesia. 

A eficácia analgésica dos opióides pode variar segundo a característica, duração, 

intensidade do estímulo; dose e espécie. Os opióides bloqueiam a transmissão 

periférica da via nociceptiva aferente e por isso, tornam-se bastante eficientes no 

tratamento da dor inflamatória aguda (DAUDT et al., 1998; LAMONT et al., 2000; 
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FANTONI & MASTROCINQUE, 2002; HELLEBREKERS, 2002; QUANDT et al., 

2005). 

Os analgésicos opióides variam em eficácia, dependendo de qual receptor é 

estimulado ou qual classe de opióides é administrada. Quanto à atividade dos 

opióides nos receptores, estes podem ser classificados como: agonistas puros, 

agonistas parciais, agonistas-antagonistas, e antagonistas. A estimulação do 

receptor agonista puro resulta em um efeito analgésico pronunciado. Os agonistas 

parciais estimulam os mesmos receptores dos agonistas puros, porém apresentam 

um efeito menos pronunciado. Os agonista-antagonistas têm efeitos mistos, com um 

efeito agonista em um tipo de receptor e um efeito antagonista em outro tipo 

diferente de receptor.  Conseqüentemente, isso resulta em um efeito analgésico em 

um receptor e nenhum efeito ou, um efeito menos pronunciado no outro receptor. 

Opióides antagonistas se ligam ao mesmo receptor dos agonistas, mas não causam 

efeito. Esses agentes deslocam competitivamente os agonistas dos seus receptores 

revertendo assim o seu efeito agonista (PASCOE, 2000; FANTONI & 

MASTROCINQUE, 2002; QUANDT et al., 2005). 

Existem no mínimo três tipos distintos de receptores opióides e cada um 

desempenha diferentes papéis no sistema nervoso. Embora os receptores fossem 

geralmente classificados como mu, kappa e sigma, descobriu-se que existem vários 

subtipos de cada um e que a expressão desses receptores pode variar de acordo 

com a localização do tecido, além do que, esses fármacos podem ser ativos em um, 

dois ou todos os receptores. Os agonistas mu-seletivos produzem analgesia, 

sedação, euforia e depressão respiratória; os agonistas kappa-seletivos, conferem 

analgesia e sedação enquanto que os agonistas sigma-seletivos causam disforia, 

excitação e efeitos alucinógenos (PAPICH, 2000; PASCOE, 2000; FANTONI & 

MASTROCINQUE, 2002). 

A analgesia é mediada principalmente através dos receptores mu e kappa. Os 

agonistas que se ligam a estes receptores inibem a transmissão ou modulam a 

sensação de dor, por dificultar a liberação de neurotransmissores produzidos pelo 

processo álgico. Agentes considerados agonistas puro, como é o caso da morfina, 

proporcionam um maior alívio da dor em comparação com agentes que possuem 

ação agonistas-antagonistas (butorfanol) ou que são agonistas parciais 

(bupernorfina) (PAPICH, 2000).  
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Os receptores mu foram divididos em mu-1, mu-2, e mu-3. Porém, recentes 

técnicas da biologia molecular sugerem que pode haver pelo menos sete subtipos 

desse receptor. Esses receptores estão distribuídos por todo o organismo, assim, 

fármacos que atuam nestes receptores são susceptíveis de terem seus efeitos 

pronunciados em vários órgãos e sistemas (PASCOE, 2000). Fármacos como a 

morfina, oximorfina, fentanil, hidromorfina e meperidina são opióides agonistas e 

agem principalmente nos receptores mu, onde apresentam grande afinidade 

(PASCOE, 2000; FANTONI & MASTROCINQUE, 2002). 

A morfina é um agonista em receptor mu sendo um analgésico eficaz, ainda 

bastante utilizado na Medicina Veterinária, pois não há um limite superior para a 

analgesia produzida por um agonista puro (PASCOE, 2000; QUANDT et al., 2005).  

De acordo com Papich (2000), a sedação promovida pela morfina em cães é 

dose-dependente, sendo uma das características dos agonistas mu-seletivos. Este 

efeito contribui para aliviar a ansiedade e o estresse no paciente que está em um 

ambiente estranho com pessoas estranhas. Em um animal com dor, o uso da 

morfina facilita o manuseio para limpeza e mudança de curativos e ataduras, 

lavagem de cateteres como também monitoramento dos sinais vitais.  

O uso da morfina no controle da dor pós-operatória torna-se mais eficiente 

quando empregado preventivamente, aumentando o limiar das fibras sensitivas 

aferentes. Além disso, ela diminui a resposta álgica produzida pela manipulação 

cirúrgica, como por exemplo, na OSH, e reduz a concentração de anestésico geral 

necessária para manter o plano anestésico desejado durante o procedimento 

cirúrgico (VALADÃO et al., 2002). 

Em cães, a morfina é mais freqüentemente administrada pelas vias 

intramuscular e subcutânea para promover analgesia (GUEDES et al., 2007). Pois 

quando administrada por via intravenosa, ela pode produzir uma liberação 

significativa de histamina, podendo levar a uma severa hipotensão devido à 

vasodilatação. A quantidade de histamina liberada está relacionada com a taxa e a 

quantidade de morfina injetada, portanto, seu uso intravenoso é seguro enquanto se 

administra pequenas quantidades lentamente (HANSEN, 2000; PASCOE, 2000; 

QUANDT et al., 2005). 

Hipotensão devido à administração intravenosa da morfina pode ser 

prevenida e tratada com fluidoterapia suficiente para manter o retorno venoso 

adequado. A administração de bolus de morfina comumente causa hipotensão, mas 
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isso pode ser prevenido pela administração lenta. Deve-se administrar pequenas 

doses (0,1 mg/kg) por via intravenosa a cada 3 minutos e repetir a dose até o efeito 

desejado (por exemplo, sedação, relaxamento, analgesia para a manipulação) ser 

atingido (HANSEN, 2000). A analgesia produzida por este fármaco, na dose de 0,1 a 

0,2 mg/kg, pela via parenteral, perdura por 3 a 4 horas (HANSEN, 2000; FANTONI & 

MASTROCINQUE, 2002). 

Quando administrada isoladamente a um cão que não cursa a dor, é comum 

observar bradicardia, vômitos e respiração ofegante. A respiração ofegante parece 

ser um resultado da ação deste fármaco no centro de termorregulação, ocasionando 

um resfriamento do animal (PASCOE, 2000; HANSEN, 2008). Segundo Guedes et 

al. (2007), a morfina quando administrada em cães acordados, resulta em um 

aumento na freqüência respiratória comparativamente com a administração de 

solução salina. 

A depressão da respiração compromete a habilidade do paciente em 

compensar e manter o pH fisiológico dentro de valores normais, podendo levar a 

uma acidose metabólica. A acidose metabólica deve ser tratada antes ou durante a 

administração da morfina. Portanto, esse agente deve ser usado com cautela 

(HANSEN, 2000; PASCOE, 2000; QUANDT et al., 2005). O vômito é um efeito 

colateral comum no cão acordado, mas não é normalmente visto quando a morfina é 

administrada como um analgésico no pós-operatório (PASCOE, 2000; QUANDT et 

al., 2005). 

Um estudo comparativo entre a aplicação da morfina (0,5 mg/kg e 1,0 mg/kg) 

e da hidromorfina (0,1 mg/kg e 0,2 mg/kg) por via intravenosa, realizado em cães 

conscientes, mostrou que ambos os opióides apresentaram um significativo poder 

analgésico e sedativo logo após a sua administração. Também foi constatado que 

não houve diferença estatística em relação à nocicepção e a sedação, quando 

administrada diferentes doses dos dois opióides (GUEDES et al., 2008). 

Em cadelas submetidas à OSH após piometra, a morfina mostrou-se tão 

eficiente quando comparada ao tramadol em controlar a dor pós-operatória. Além 

disso, não foi observada depressão respiratória acentuada durante e após a 

anestesia, permanecendo os valores de PaCO2 e pH dentro de limites normais 

desejáveis (MASTROCINQUE & FANTONI, 2003).  

A administração de opióides por via epidural é uma técnica que está sendo 

usado por muitos anestesiologistas e cirurgiões veterinários para proporcionar 
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analgesia, oferecendo muitas vantagens em relação à administração sistêmica. O 

uso dos opióides no controle da dor pós-operatória torna-se mais eficiente quando 

empregado preventivamente, aumentando o limiar das fibras sensitivas aferentes. 

Além disso, eles diminuem a resposta álgica produzida pela manipulação cirúrgica e 

reduzem a concentração de anestésico geral necessária para manter o plano 

anestésico desejado durante o procedimento cirúrgico. A duração da analgesia é 

prolongada e o grau de sedação é muito inferior ao que ocorre com os opióides 

administrados por via parenteral e permite a redução da resposta ao estresse pós-

cirúrgico (MCMURPHY, 1993; VALADÃO et al., 2002). É de fácil execução e baixo 

custo, e não exige aparelhagem sofisticada (ELDOR, 1995; DUKE, 2000; PEREIRA 

& MARQUES, 2009).  

O interesse de médicos veterinários em utilizar a via epidural para a 

administração de medicamentos é demonstrado por um recente aumento no número 

de publicações relacionadas ao tema. A pesquisa realizada com 100 periódicos 

veterinários indexados no Medline, combinando os termos de pesquisa (cão ou gato 

ou canina ou felina), (espinhal ou epidural), e (analgesia ou anestesia) revela apenas 

9 citações relevantes publicadas entre 1968 a 1989. Enquanto de 1990 a 2000 

existem cerca de 30 citações de grande importância (HANSEN, 2001). 

A administração epidural de fármacos é um método de utilização de 

medicamentos em estreita proximidade ao seu sítio de ação, atingindo os receptores 

na medula espinhal ou nervos que se ramificam a partir da mesma. A via epidural 

minimiza o trajeto e as barreiras fisiológicas que deveriam ser percorridos por essas 

substâncias, quando administradas por via parenteral, para alcançar os receptores 

espinhais. A ligação aos receptores específicos é maximizada, produzindo analgesia 

mais profunda e permitindo assim uma menor dose total do agente a ser usado em 

comparação com a administração sistêmica. Esta redução da dose pode reduzir ou 

mesmo eliminar os efeitos adversos ou toxicidade, que pode ser resultado da 

administração sistêmica do mesmo agente. Além disto, a duração de ação destes 

agentes se torna mais prolongada, uma vez que os mesmos são liberados 

lentamente para a circulação sistêmica, onde se tornam disponíveis para 

metabolização e excreção e, portanto, permanecem mais tempo em seu sítio de 

atuação (TORSKE & DYSON, 2000; VALADÃO et al., 2002). 

A seleção adequada do paciente é importante antes de tentar uma injeção 

epidural, evitando assim o risco de complicações. Os pacientes que não são 
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adequados para esta técnica incluem aqueles com distúrbios de coagulação e 

infecção na área do espaço intervertebral lombossacro (LS). Outras condições como 

a deformação da anatomia da região do espaço intervertebral LS por lesões 

traumáticas (com perda de pontos de referência apropriado), septicemia, doença do 

SNC, choque hipovolêmico e grave obesidade, podem tornar a técnica mais difícil 

(HANSEN, 2001; VALVERDE, 2008). 

As duas principais contra-indicações para a injeção epidural são as 

coagulopatias e a septicemia. Existem numerosos vasos sangüíneos passando pelo 

espaço epidural. Durante a inserção da agulha neste espaço, é possível penetrar ou 

dilacerar um desses vasos. Hemorragia em curso no espaço epidural, é um risco 

potencial para um animal com uma coagulopatia, podendo resultar em aumento da 

pressão no canal espinhal. Esta injúria provoca desconforto e pode resultar em 

pressão sobre os nervos que passam pelo espaço epidural ou até mesmo na coluna 

vertebral em si, resultando em paresia ou até paralisia (TORSKE & DYSON, 2000). 

Septicemia ou qualquer tipo de infecção localizada, tais como a dermatite no 

local da injeção, é a segunda maior contra-indicação na administração epidural. O 

risco da introdução de uma infecção para este espaço, muitas vezes, pode superar 

os benefícios deste método de promover analgesia (TORSKE & DYSON, 2000). 

Além destas contra-indicações, os efeitos colaterais da analgesia epidural 

incluem vômitos, retenção urinária, prurido e retardo do crescimento do pêlo no local 

da injeção. Outra complicação inclui a injeção inadvertida de fármacos no espaço 

subaracnóide (DUKE, 2000; HANSEN, 2001) e no homem pode ocorrer dor de 

cabeça no pós-operatório, e o desejo de que alguns pacientes preferem estar 

dormindo durante a operação (ELDOR, 1995).  

A solução usada no espaço epidural, não deve possuir aditivos químicos na 

sua composição para garantir que nenhum dano químico atinja a medula espinhal, o 

que é especialmente importante na administração intratecal ou espinhal. Para se 

evitar os efeitos tóxicos diretos sobre a medula espinhal, devem-se utilizar soluções 

livres de quaisquer conservantes. A dose única da morfina bem conservada no 

espaço epidural não é considerada perigosa (HANSEN, 2001; VALVERDE, 2008). 

O fármaco ideal para uso epidural deve causar analgesia ou anestesia, 

mínimo bloqueio motor, e efeitos sistêmicos pouco pronunciados. Para a analgesia 

epidural freqüentemente se usa uma associação de anestésico local com um 

opióide, administrados através de uma agulha espinhal ou de um cateter epidural. 
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Outros agentes, como os alfa2-agonistas, também têm sido utilizados isoladamente 

ou em associação com anestésicos locais ou opióides (VALVERDE, 2008). Esta 

técnica pode ser utilizada isoladamente para permitir que um procedimento seja 

realizado ou pode ser usada para fornecer uma analgesia mais prolongada durante 

uma anestesia geral. Há uma série de fármacos e suas associações que podem ser 

usadas, dependendo dos resultados que se deseja atingir (DUKE, 2000). 

Em um estudo realizado por Freitas et al. (2008), comparando a analgesia no 

trans e pós-operatório da morfina ou fentanil por via epidural em cães submetidos à 

biópsia atlanto-axial, concluíram que os dois opióides administrados por via epidural 

reduziram significativamente a demanda de halotano, evidenciando assim um poder 

analgésico transoperatório. 

Em outro estudo, em cadelas submetidas à OSH, ALMEIDA et al. (2007) 

compararam a analgesia pós-operatória e os efeitos cardiovasculares durante 

anestesia epidural com o uso da bupivacaína, fentanil/bupivacaína ou 

sufentanil/bupivacaína. Apesar do grau de analgesia ter sido superior com o uso do 

sufentanil, o fentanil associado à bupivacaína também resultou em suficiente alívio 

da dor nesses animais. 

Embora a injeção epidural seja eficaz para analgesia tanto no intra quanto no 

pós-operatório, há também casos de natureza mais crônica que podem se beneficiar 

com a administração de agentes por esta via. A colocação de um cateter epidural 

permite a aplicação de múltiplas injeções para procedimentos que durem um período 

longo de tempo (TORSKE & DYSON, 2000). 

A dose do medicamento escolhido para a administração epidural é 

dependente da farmacocinética. Quanto mais lipossolúvel é um opióide, mais a dose 

por via epidural se aproxima da dose necessária sistemicamente. Sendo assim, 

doses menores são necessárias para a morfina, que é hidrossolúvel, em 

comparação com oximorfina que possui uma solubilidade lipídica moderada 

(TORSKE & DYSON, 2000). 

Fármacos lipofílicos injetados no espaço epidural, facilmente se ligam a 

gordura. E as ações sobre a medula espinhal são limitadas devido ao 

aprisionamento e absorção pela gordura bem vascularizada e pelos vasos epidurais. 

Por outro lado, efeitos sistêmicos (supra-espinhal) são comuns após a injeção 

epidural de fármacos lipofílicos. Para fármacos hidrofílicos que se ligam menos a 

gordura e fornecem um gradiente de concentração mais elevado, sua absorção no 
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líquido cefalorraquidiano (LCR) é melhor. Apesar de sua baixa afinidade para 

atravessar as meninges (VALVERDE, 2008). 

Os opióides lipofílicos, como o fentanil e sufentanil, administrados por via 

epidural causam analgesia de início rápido, porém a duração é apenas um pouco 

mais longa comparada com uma dose sistêmica similar. A dose utilizada é 

semelhante à quantidade pela via sistêmica, e por causa da rápida absorção 

vascular no espaço epidural, efeitos sistêmicos são iguais. Levando ao resultado das 

concentrações plasmáticas serem semelhantes (VALVERDE, 2008). 

Após uma injeção de morfina por via epidural, provavelmente, devido, às 

propriedades hidrofílicas desta substância. O coeficiente de partição óleo/água da 

morfina é 1,4:1. Devido a isso, quando injetado no espaço epidural, 29% da 

quantidade deste opióide, é absorvida pela gordura epidural, e aproximadamente 

71% passa para a circulação sistêmica ou atravessa a duramáter, eventualmente 

podendo alcançar, altas concentrações no líquido céfalo-raquidiano (LCR) 

(VALADÃO et al., 2002). 

Os opióides hidrofílicos, como a morfina (0,1mg/kg), administrados por via 

epidural em cães possuem uma ação inicial mais lenta (30-60 minutos), porém com 

uma duração prolongada (6-24horas) e em concentração menor do que é necessária 

pela via sistêmica. A absorção sistêmica ocorre, mas a dose mais baixa não 

costuma resultar em efeitos sistêmicos (DUKE, 2000; HANSEN, 2001; VALADÃO et 

al., 2002; VALVERDE, 2008). 

Poucos efeitos colaterais significativos foram observados em cães que 

receberam injeções epidural de opióides. O prurido pode ocorrer, todavia é mais 

provável aparecer se já existir alguma irritação prévia da pele ou pode ser devido à 

preparação da mesma pela tricotomia. Os pêlos parecem crescer mais lentamente 

sobre o local da injeção em alguns cães. A retenção urinária pode ocasionalmente 

ser um problema e criar desconforto para o animal, se a bexiga não for esvaziada ao 

final da cirurgia. É aconselhável colocar um cateter urinário em pacientes que 

parecem ter dificuldade de micção, associada ou não com os efeitos da morfina 

epidural (DUKE, 2000; TORSKE & DYSON, 2000). 

Os efeitos dos opióides por via epidural, na função cardiorrespiratória, 

dependem da dose, como na administração sistêmica, portanto, é mais provável que 

os opióides lipofílicos resultem em alterações relacionadas a elevadas doses 

administradas pela via epidural (TORSKE & DYSON, 2000; VALVERDE, 2008). 
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Em um estudo retrospectivo feito por HANSEN (2001), foi observado que 

algumas das complicações que aconteciam na anestesia epidural com opióides em 

seres humanos, incluindo prurido e depressão respiratória, foram raras em cães e 

gatos. 

A associação de fármacos é recomendada para vários procedimentos 

cirúrgicos, incluindo as cirurgias eletivas como a ovariossalpingohisterectomia em 

cadelas, empregada no controle populacional de cães errantes (PEREIRA & 

MARQUES, 2009). Não só os agentes opióides, mas os antiinflamatórios não 

esteroidais também são amplamente utilizados na analgesia pós-operatória da OSH. 

O uso de outros analgésicos, simultaneamente aos opióides, pode ser 

importante também para o tratamento da dor aguda. Desta forma, a associação de 

opióides com agentes antiinflamatórios não esteroidais, é uma boa estratégia para 

otimizar a analgesia com o mínimo de efeitos colaterais. Além disso, estes fármacos 

prevalecem como agentes potencializadores da analgesia opiácea (DAUDT  et al., 

1998; HANSEN, 2000; HANSEN, 2008). 

 

2.4 Antiinflamatórios Não-Esteroidais 

 

Os medicamentos analgésicos mais amplamente utilizados em medicina 

veterinária, assim como na medicina humana, são os antiinflamatórios não 

esteroidais (AINES). Esses agentes possuem como alvos os mediadores da dor, 

localizados tanto na periferia como no sistema nervoso central. A aceitação dos 

AINES veterinários aumentou dramaticamente nos anos 90 com a introdução de 

novos medicamentos que possuíam um perfil de segurança mais elaborado 

(LASCELLES et al., 2005). Estudos recentes têm demonstrado que o emprego de 

determinados AINES pode ser mais efetivo que o uso de analgésicos opióides na 

dor pós-operatória em cães e gatos (MATHEWS et al., 1996; CRUZ et al., 2000; 

CIANI, et al., 2004; OLIVA et al., 2004; LEECE et al., 2005).  

Em algumas cidades da região centro-oeste do estado de São Paulo, no 

Brasil, Santos et al. (2003), avaliaram o uso de analgésicos antiinflamatórios no pós-

operatório de pequenos animais, por meio de entrevista com 46 médicos 

veterinários. Estes autores verificaram uma maior preocupação dos profissionais em 

utilizar antiinflamatórios nos procedimentos considerados menos cruentos, 

encontrando-se uma maior porcentagem em cirurgias de OSH (65,15%). Dentre os 
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antiinflamatórios mais utilizados, o flunixin meglumine foi o analgésico de escolha, 

tendo como principal razão a sua eficácia.  

Estes medicamentos foram inicialmente utilizados para tratamento a longo 

prazo da osteoartrose em cães, porém, várias características contribuíram para 

aumentar a popularidade dos AINES. Dentre tais características pode-se incluir um 

duplo efeito terapêutico (antiinflamatório e analgésico), propriedades antipiréticas, 

comprovado efeito analgésico para dor pós-operatória aguda e crônica, capacidade 

elevada de se ligar a proteína o que permite um fluxo consistente para o tecido alvo, 

assim como início de ação rápido (normalmente dentro de 30 a 60 minutos), duração 

de efeito prolongado (até 24 horas), conveniência da administração (formas oral e 

parenteral), nenhum efeito imunossupressor (diferentemente dos corticosteróides) e 

fácil acessibilidade para o uso em longo prazo (HANSEN, 2000; LASCELLES et al., 

2005; QUANDT et al., 2005; PAPICH, 2008). 

Como a inflamação desempenha um papel significativo no processo da dor, a 

administração de AINES deve ser considerada. Eles reduzem ou eliminam a 

inflamação periférica (PIBAROT et al., 1997; QUANDT et al., 2005; PAPICH, 2008) 

sendo assim, são indicados para pacientes com dor de grau leve a moderado 

(MATHEWS, 2000; FANTONI & MASTROCINQUE, 2002). 

Os AINES continuam sendo a principal ferramenta para o tratamento da dor 

aguda. Acredita-se que os efeitos analgésicos destes fármacos devem-se à sua 

habilidade em inibir a síntese dos mediadores da inflamação, ou seja, bloqueiam a 

atividade das enzimas ciclo-oxigenase e lipo-oxigenase, que são responsáveis pela 

transformação do ácido aracdônico em prostanóides, prevenindo a síntese de 

prostaglandinas (PGE2, PGF2, PGD2 e PGI2), tromboxanos (TXA2), prostaciclinas e a 

sensibilização de nociceptores periféricos (MATHEWS, 1996; LAMONT & 

TRANQUILLI, 2000; FANTONI & MASTROCINQUE, 2002; OLIVA et al., 2004). 

O principal modo de ação dos AINES é bloqueando a expressão celular da 

enzima ciclooxigenase (COX) nas membranas celulares. A isoenzima COX-1, que é 

constitutivamente presente em praticamente todas as células, sintetiza as 

prostaglandinas, principalmente as PGE2, PGI2 e a tromboxana, que regulam a 

homeostase normal do organismo. Estes processos homeostáticos normais incluem 

a citoproteção da mucosa gástrica, a vasodilatação renal com adequada taxa de 

filtração glomerular e agregação plaquetária (FANTONI & MASTROCINQUE, 2002; 

LASCELLES et al., 2005; QUANDT et al., 2005).  
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A enzima COX-2 parece ser induzida, isso significa que, ela aparece e 

aumenta a concentração em resposta a alguma forma de estímulo. Esses estímulos 

podem ser por citocinas ou endotoxinas, e um aumento na concentração é 

comumente visto nos locais da inflamação (LIVINGSTON, 2000; QUANDT et al., 

2005). Ela é responsável pela maioria das respostas de hiperalgesia e dor após a 

lesão tecidual (MATHEWS, 2000). 

Tem sido demonstrado que a COX-2 também é expressa em uma variedade 

de tecidos e órgãos (neural, reprodutivo e renal), onde ela tem uma função 

homeostática aparente. Além disso, a COX-1 também pode estar envolvida na dor e 

inflamação. Assim, parece que, além de seu efeito pró-inflamatório, a COX-2 

coexiste em equilíbrio com a COX-1 para governar uma gama restrita de funções 

normais do corpo que podem ser significativas. Sendo que, as ciclooxigenases têm 

um papel bifuncional, dependendo da isoforma e do tecido alvo (LASCELLES et al., 

2005).  

Os AINES não seletivos inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2, suprimindo a 

síntese de PGs que mediam tanto os processos homeostáticos quanto os processos 

de dor e inflamação. No entanto, o alvo da maioria das recentes pesquisas é o 

desenvolvimento de AINES que inibam a COX-2, ou pelo menos, tentar ao máximo 

poupar a COX-1 tanto quanto possível, com o objetivo de produzir analgesia e 

supressão da inflamação sem inibir os prostanóides fisiologicamente importantes 

(LASCELLES et al., 2005; QUANDT et al., 2005; PAPICH, 2008). A concentração de 

um AINE que produz inibição de 50% da COX-2 pode não ser suficiente para 

produzir um efeito terapêutico satisfatório. O ideal é que a concentração 

corresponda a 80% de inibição da mesma para promover um bom efeito terapêutico 

e apenas 20% de inibição da COX-1 para evitar os efeitos colaterais (PAPICH, 

2008). 

Uma característica importante da farmacocinética dos AINES, é que os efeitos 

antiinflamatórios e analgésicos têm uma meia-vida tecidual mais longa do que a 

duração da meia-vida plasmática no sangue. Uma explicação para a longa duração 

do efeito é a elevada ligação protéica. A proteína de ligação do tecido, por exemplo, 

a proteína em um local da inflamação, pode servir como um reservatório para o 

medicamento depois de ter sido eliminado do plasma. Os AINES conseguem 

persistir por mais tempo em sítios inflamados do que no plasma (LASCELLES et al., 

2005; PAPICH, 2008). 
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O cetoprofeno é um agente anti-inflamatório não esteroidal, sendo derivado 

do ácido arilcarboxílico e pertence ao grupo do ácido propiônico. Possui atividades 

anti-inflamatória, antipirética e analgésica, e tem sido usado com grande freqüência 

na Medicina Veterinária para alívio da dor pós-operatória de pequenos animais, 

sendo que estes parecem tolerar bem quando utilizado na dose recomendada 

(PIBAROT et al.,1997; OLIVEIRA, et al., 2009; SELMI, et al., 2009).  

Conhecido por ser um inibidor de dupla ação, já que inibe COX-1 e 2 e atua 

tanto sobre a cicloxigenase quanto sobre a lipoxigenase, diminuindo o efeito 

potencializante da fase vascular da inflamação e da dor, levando ao bloqueio das 

respostas inflamatórias. Apresenta ação central, atravessando rapidamente a 

barreira hematoencefálica, atuando diretamente no tálamo; e ação analgésica 

periférica, inibindo as prostaglandinas moduladoras da dor, além de agir por inibição 

da bradicinina (GRISNEAUX et al., 1999).  

Diversos estudos demonstraram que o cetoprofeno é tão eficaz quanto os 

opióides no tratamento da dor em cirurgias ortopédicas e abdominais (CRUZ et al., 

2000; MATHEWS et al., 2001; QUANDT et al., 2005; SHIH, et al., 2008), sendo 

indicado para pacientes com dor de grau leve a moderado (FANTONI & 

MASTROCINQUE, 2002). 

Foi comparado o efeito analgésico apresentado pelo cetoprofeno, pela 

oximorfina e pelo butorfanol em setenta cães submetidos a cirurgia, sendo estes 

medicamentos aplicados após o término da anestesia por via intramuscular. Exceto 

durante a primeira hora do período pós-operatório, cães que foram tratados com 

cetoprofeno apresentaram analgesia mais acentuada e duradoura, quando 

comparados aos cães que receberam butorfanol ou oximorfina (PIBAROT et al., 

1997). 

Em um estudo empregando o cetoprofeno na analgesia preemptiva em cães, 

foi observado satisfatório grau de analgesia durante a avaliação pós-operatória 

imediata (ALVES et al., 2001). 

Em outro estudo realizado por Selmi et al. (2009), foi comparado a eficácia 

analgésica do vedaprofeno, do carprofeno e do cetoprofeno após 

ovariohisterectomia em cadelas. Eles constataram que estes antiinflamatórios foram 

efetivos para o alívio da dor pós-operatória em cães e que não houve diferença 

significativa entre eles na eficácia analgésica. 



40 
 

De acordo com Grisneaux et al. (1999), uma comparação foi feita entre o 

cetoprofeno e o carprofeno antes da cirurgia ortopédica para o controle da dor pós-

operatória em cães, comprovou que os dois antiinflamatórios foram efetivos atuando 

para o alívio da dor nestes animais.  

O uso dos AINES, provavelmente, representa uma alternativa útil e segura em 

diversos protocolos analgésicos para o alívio da dor aguda pós-operatória na clínica 

de pequenos animais (SELMI, et al., 2009). Porém, a ação destes agentes é 

dose/resposta limitada (efeito teto), ou seja, a sua administração em doses 

superiores às recomendadas não proporciona analgesia suplementar, aumentando a 

incidência de efeitos colaterais. (LASCELLES et al., 2005). 

Os dois mais notáveis efeitos tóxicos da inibição da COX-1 são ulceração 

gastrointestinal e tempo de sangramento prolongado, enquanto insuficiência renal 

está associada com a inibição de qualquer isoforma das COXs (LASCELLES et al., 

2005).  

Dentre as reações adversas provocadas pelos AINES (seletivos e não-

seletivos), problemas gastrointestinais são os motivos mais freqüentes para 

interromper a terapia ou considerar um tratamento alternativo. As PGs sintetizadas 

pela COX-1 no auxílio do aparelho digestivo da mucosa gástrica são mecanismos de 

proteção contra os efeitos ulcerativos do ácido, toxinas bacterianas, e outros insultos 

no local. Quando a expressão da COX-1 é inibida, a sua função citoprotetora é 

prejudicada, podendo provocar vômito, melena, e anorexia. (LASCELLES et al., 

2005; PAPICH, 2008).Quando possível, os AINES devem ser administrados com 

alimentos para diminuir a incidência de úlceras gástricas (QUANDT et al., 2005).  

De acordo com LACERDA & NUNES (2008), não foi observado qualquer 

efeito colateral, como episódios eméticos, melena/hematoquesia ou sintomatologia 

indicativa de lesão renal, causado pelos efeitos do cetoprofeno e flunixin meglumine 

na modulação neuroendócrina à dor pós-operatória em cadelas submetidas à 

ovariohisterectomia. 

Uma análise dos relatórios publicados, sobre a toxicidade gastrointestinal 

provocada pelos AINES em cães, indica que os problemas mais graves são 

causados pela administração de doses maiores do que as recomendadas. A 

aspirina, por exemplo, é freqüentemente citada por provocar gastrite, erosões 

gástricas, úlceras e hemorragia gastrointestinal. Porém, alguns fatores podem 

aumentar o risco de intoxicação gastrintestinal, incluindo a utilização concomitante 
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de corticosteróides e outras doenças gastrointestinais (QUANDT et al., 2005; 

PAPICH, 2008).  

Apesar de todos os AINES para uso veterinário serem aprovados e possuírem 

uma boa margem de segurança com relação ao sistema GI, os clínicos devem estar 

atentos para o surgimento de toxicidade (LASCELLES et al., 2005). 

No rim, as prostaglandinas desempenham um importante papel na modulação 

da pressão dos vasos sanguíneos e na regulação do sal e do balanço hídrico 

(PAPICH, 2008). A toxicidade renal é a segunda mais importante preocupação na 

utilização dos AINES. Como a COX-1 e COX-2 são constituintes do rim normal, é 

provável que seja pouco aparente a diferença na incidência de toxicidade renal 

associada com qualquer um dos vários AINES. Qualquer AINE pode exacerbar a 

insuficiência renal (LASCELLES et al., 2005). A lesão renal causada pelos AINES foi 

descrita em pessoas e cavalos, mas não foi bem documentada em pequenos 

animais. O mecanismo exato da indução da toxicidade renal é desconhecido e pode 

realmente ter pouco a ver com a seletividade da COX. Os casos relatados de 

toxicidade ocorreram quando doses elevadas foram utilizadas, ou quando existiam 

outros fatores complicadores que diminuam a perfusão renal. A lesão renal ocorre 

como resultado da inibição da síntese de prostaglandinas renais (LASCELLES et al., 

2005; PAPICH, 2008). Sendo assim, em cães com doença renal, o uso de AINES 

deve ser evitado, se possível. (LASCELLES et al., 2005; QUANDT et al., 2005). 

Segundo PIBAROT et al. (1997), citações sobre nefrotoxicidade na literatura 

relacionada ao uso do cetoprofeno são especulativas. De acordo com estes autores, 

não foram encontradas lesões renais com o uso do cetoprofeno quando comparado 

ao cloridrato de oximorfina e butorfanol no tratamento da dor no pós-operatório em 

cães. 

Como todos os AINES são metabolizados pelo fígado, hepatotoxicidade após 

administração pode ocorrer com qualquer agente desta classe, independentemente 

da seletividade da COX. A suscetibilidade parece ser idiossincrática e imprevisível 

(LASCELLES et al., 2005; PAPICH, 2008). 

Devido aos AINES terem efeitos colaterais potencialmente perigosos, 

podendo afetar as funções do fígado e dos rins, não devem ser utilizados em 

qualquer animal que não foi objeto de triagem e acompanhamento pós-tratamento, 

particularmente em casos de terapia em longo prazo (LASCELLES et al., 2005). 
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Tromboxano, um produto final da cascata da COX-1, é um potente indutor de 

agregação plaquetária e constrição arterial. Portanto, os AINES que inibem a 

expressão da COX-1 tem um efeito potencial de anticoagulação. Eles devem ser 

utilizados cautelosamente no período perioperatório. Pois diminuem a função das 

plaquetas, conseqüentemente aumentando o risco de hemorragia durante a cirurgia. 

O grau e a duração do efeito hemostático dos AINES variam dependendo do perfil 

farmacocinético (LASCELLES et al., 2005; QUANDT et al., 2005). 

Úlceras duodenais e gástricas, falência renal e hemorragias são complicações 

do tratamento com o uso dos AINES, porém a toxicidade do cetoprofeno é bem 

estudada em cães, indicando que a dose 2,0mg/kg por até 14 dias, não provoca 

efeitos clínicos adversos importantes (MATHEWS, 1996). 

A recente disponibilidade de antiinflamatórios não esteroidais mais seguros, 

tais como o cetoprofeno, ajudou muito a melhorar a capacidade de tratar a dor 

aguda em cães tanto em ambulatórios como centros cirúrgicos. Estes agentes 

tornaram-se disponíveis e de fácil acessibilidade, além de proporcionarem uma 

analgesia significativa e de baixo risco de toxicidade. Estes medicamentos devem 

ser considerados na rotina veterinária para uso como terapia de curto prazo em 

pacientes que se recuperam de ferimentos, processos cirúrgicos e inflamações 

(HANSEN, 2000). 

Ao selecionar um medicamento para o tratamento de animais, existem várias 

opções. Os veterinários não devem permitir que afirmações infundadas influenciem 

a seleção de um agente em detrimento de outro. Ao longo dos últimos anos, 

algumas informações importantes sobre os AINES devem direcionar o rumo do 

tratamento. Não se sabe realmente o melhor anti-inflamatório não esteroidal que se 

deve escolher, pois cada um apresenta vantagens e desvantagens (PAPICH, 2008). 

Analisando os trabalhos citados, pode se notar que atualmente é reconhecida 

a importância em se tratar a dor pós-operatória, visto que a dor é debilitante e, em 

alguns casos, o sofrimento pode até interferir na recuperação do animal. A questão 

quanto à escolha do melhor tratamento pode se basear em critérios de comodidade 

de administração, além do custo e disponibilidade do agente analgésico escolhido. 

Contudo, os diferentes tratamentos analgésicos existentes possibilitam que o 

profissional opte por uma técnica viável em sua rotina, evitando assim as 

complicações pós-operatórias que cursam com a dor. 
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3 OBJETIVOS 

  

3.1 GERAL 

O objetivo principal deste estudo se fundamentou em avaliar clinicamente a 

eficácia dos diferentes protocolos de analgesia, utilizando a morfina pela via 

intravenosa ou epidural, associada ou não ao cetoprofeno, para o tratamento da dor 

pós-operatória imediata em cadelas submetidas à ovariosalpingohisterectomia. 

  

3.2 ESPECÍFICOS 

a) Avaliar se o cetoprofeno potencializa a analgesia promovida pela morfina 

via epidural ou intravenosa no pós-operatório imediato; 

b) Avaliar a ocorrência de possíveis efeitos adversos desencadeados pelo 

emprego dos diferentes tratamentos; 

c) Avaliar a qualidade da analgesia durante a recuperação da anestesia nos 

diferentes grupos propostos. 
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4 ARTIGO 

 

Os resultados obtidos serão apresentados em forma de artigo científico, o 

qual será submetido ao periódico “Semina: Ciências Agrárias”. Desta forma, o artigo 

está formatado conforme exigência do periódico científico em que será publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, T. F. et al. Epidural anesthesia with bupivacaine, bupivacaina and 

fentanyl, or bupivacaine and sufentanil during intravenous administration of propofol 

for ovariohysterectomy in dogs. J. Am. Vet. Med. Assoc., v. 230, n.1, p.45-51, 2007. 

ALVES, A. S. Emprego do antiinflamatório não esteróide Ketoprofeno na analgesia 

preemptiva em cães. Ciência Rural, Santa Maria, v.31, n.3, p.439-444, 2001.  

ANDRADE, M. P. Dor pós-operatória: conceitos básicos de fisiopatologia e 

tratamento.  Rev. Dor, Pesqui. Clín. e Terap., São Paulo, v.2, n.2, p.7-14, 

abr/mai/jun, 2000. 

BELMONTE, E. A. Infusão contínua de morfina ou fentanil, associados à licodaína e 

cetamina, em cães anestesiados com isofluorano. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Estadual Paulista, p.1-51, 2008. 

BOISSY, A. Assessment of positive emotions in animals to improve their welfare. 

Physiology & Behavior, v.92, p.375–397, 2007. 

CASSU, R. N. et al. Anestesia epidural com lidocaína isolada e associada ao fentanil 

para realização de ováriossalpingo-histerectomia em cadelas. Arq. Bras. Med. Vet. 

Zootec., v.60, n.4, p.825-831, 2008. 

CIANI, R. B. et al. Estudo comparativo entre flunixin meglumina ou buprenorfina no 

procedimento de ovariohisterectomia em gatas. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., v.41, 

p.28-29,  2004. 

COZEMIUS, M. G. et al. Correlation between’subjective and objective measures 

used to determine’severity of postoperative pain in dogs. Journal of’American 

Veterinary Medical Association, v.210, n.11, p. 1619-1622, 1997. 

CRUZ, M. L. et al. Efeitos do flunixin, ketoprofeno, carpofreno, buprenorfina e 

placebo para analgesia pós-operatória em cães submetidos à osteossíntese de 

fêmur. A Hora Veterinária, v.19, n.114, mar/abr, p.19-25, 2000. 



46 
 

DAUDT, A.W. et al. Opióides no manejo da dor - uso correto ou subestimado? 

Dados de um hospital universitário. Rev. Ass. Med. Brasil, v.44, n.2, p.106-110, 

1998. 

DAWSON, P. J. Postoperative epidural analgesia. Current Anaesthesia and 

Critical Care, v.6, p.69-75, 1995. 

DIEDERICH, C.; GIFFROY, J. M. Behavioural testing in dogs: A review of 

methodology in search for standardization. Applied Animal Behaviour Science, 

v.97, p.51–72, 2006. 

DOHOO, S. E.; DOHOO, I. R. Postoperative use of analgesics in dogs and cats by 

Canadian veterinarians. Can. Vet. J., v.37, Setembro, p.546-551, 1996. 

DUKE, T. A new intravenous anesthetic agent: Propofol. Can. Vet. J., v. 36, Março, 

p. 181-183, 1995. 

DUKE, T. Local and regional anesthetic and analgesic techniques in the dog and cat: 

Part II, infiltration and nerve blocks. Can. Vet. J., v.41, dezembro, p.949-952, 2000. 

ELDOR, J. Combined SpinaI-EpiduraI-General Anesthesia. Medical Hypotheses, 

v.45, p.86-90, 1995. 

FANTONI, D. T. Anestesia no cardiopata. In: FANTONI, D.T.; CORTOPASSI, 

S.R.G. Anestesia em cães e gatos. São Paulo: Editora Roca, cap. 30, p. 294-320, 

2002. 

FANTONI, D.T. et al. Utilização de analgésicos em pequenos animais. Clínica 

Veterinária, São Paulo, ano V, n.28, setembro/outubro, p.23-33, 2000. 

FANTONI, D. T.; MASTROCINQUE, S. Fisiopatologia e controle da dor. In: 

FANTONI, D. T.; CORTOPASSI, S. R. G. Anestesia em cães e gatos. São Paulo: 

Editora Roca, cap.31, p. 323-336, 2002. 

FANTONI, D.T.; MASTROCINQUE, S. Analgesia preemptiva: mito ou fato? Clínica 

Veterinária, São Paulo, ano IX, n.49, março/abril, p.24-32, 2004. 



47 
 

FIRTH, A.V.; HALDANE, S.L. Development of scale to evaluate postoperative pain in 

dogs. J. Am. Vet. Med. Assoc., v.214, n.5, p.651-659, 1999. 

FLECKNELL, P. Analgesia from a veterinary perspective. Analgesia from a 

veterinary perspective, v.101, n.1, p.121-124, 2008. 

FOX, S.M. et al. Changes in plasma cortisol concentration in bitches in response to 

different combinations of halothane and butorphanol, with or without 

ovariohysterectomy. Res. Vet. Sci., v. 65, p.125-133, 1998.  

FRASER, D. Assessing animal well-being: common sense, uncommon science. In 

J.L. Albright (Ed.) Food Animal  Well-Being, USDA and Purdue University, West 

Lafayette, Indiana. Conference Proceedings and Deliberations. p.37-54, 1993. 

Disponível em: < http://www.ansc.purdue.edu/wellbeing/FAWB1993/Fraser.pdf > 

Acesso em: Mar de 2010. 

FREITAS, G. C. et al. Analgesia trans e pós-operatória da morfina ou fentanil por via 

epidural em cães submetidos à biópsia atlanto-axial. ARS VETERINARIA, 

Jaboticabal,SP, v.24, n.2, p.103-109, 2008. 

GAYNOR, J. S. Is postoperative pain management important in dogs and cats? Vet. 

Med., v.3, p.254-258, 1999. 

GRISNEAUX, E. et al. Comparison of ketoprofen and carprofen prior to orthopedic 

surgery for control of postoperative pain in dogs. Journal of the American 

Veterinary Medical Association, v.215, p.1105-1110, 1999. 

GUEDES, A. G. P. et al. Pharmacokinetics and physiological effects of two 

intravenous infusion rates of morphine in conscious dogs. J. vet. Pharmacol. 

Therap., v.30, p.224–233, 2007. 

GUEDES, A. G. P. et al. Pharmacokinetics and physiological effects of intravenous 

hydromorphone in conscious dogs. J. vet. Pharmacol. Therap., v.31, p.334-343, 

2008. 

HALL, L.; CLARKE, K. W. Principles of sedation, analgesia and premetication. In:___  

Veterinary anaesthesia. 9 ed. Londres: Bailiière Tindall, p.51-79, 1991.  



48 
 

HANANIA, M. Tratamento da Dor Pós-Operatória. In: KANNER, R. Segredos em 

Clínica de Dor. Porto Alegre: Artmed, p.136–142, 1998. 

HANSEN, B. Analgesia for the Critically Ill Dog or Cat : An Update. Vet. Clin. Small. 

Anim., v.38, p.1353–1363, 2008.  

HANSEN, B. D. Through a glass darkly: using behaviour to assess pain. Semin. Vet. 

Med. Surg.: Small Anim., v.12, p.61-74, 1997.  

HANSEN, B. D. Acute pain management. Veterinary Clinics of North America 

Small Animal Practice, v.30, n.4, p.899- 916, 2000. 

HANSEN, B. D. Epidural Catheter Analgesia in Dogs and Cats: Technique and 

Review of 182 Cases (1991–1999). Journal of Veterinary emergency and critical 

care, v.11, n.2, p.95-103, 2001. 

HANSEN, B. D. Assessment of Pain in Dogs: Veterinary Clinical Studies. ILAR 

Journal, v.44, n.3, p.197-205, 2003. 

HARDIE, E. M. et al. Behavior after ovariohysterectomy in the dog: what’ s normal? 

Applied Animal Behaviour Science, v.51, p.111-128, 1997. 

HELLEBREKERS, L.J. Dor em animais. 1ed. São Paulo: Manole, p.166, 2002. 

HEWSON, C. J. et al. Perioperative use of analgesics in dogs and cats by Canadian 

veterinarians in 2001. Can. Vet. J., v.47, p.352-359, 2006. 

KEHLET, H. Surgical stress: the role of pain and analgesia. Br. J. Anaesth., London, 

v. 63, p. 189-195, 1989. 

LACERDA, M. S.; NUNES, T. C. Efeitos do cetoprofeno e flunixin meglumine na 

modulação neuroendócrina à dor pós-operatória em cadelas submetidas à 

ováriohisterectomia. Biosci. J., v.24, n.4, p.131-137, 2008.  

LAMONT, L. A. et al. Physiology of Pain. Vet Clin North Am Small Anim Pract: 

Manage Pain, v.30, n.4, p. 703–728, 2000. 



49 
 

LASCELLES, B. D. X. et al. Postoperative analgesics and sedative effects of 

carprofen and pethidine in dogs. Veterinary Record, v.134, n.8, p.187-190, 1994. 

LASCELLES, B. D. X. et al. Guidelines for Safe and Effective Use of NSAIDs in 

Dogs. Veterinary Therapeutics, v.6, n.3, p.237-251, 2005.  

LEECE, E. A. et al. Comparision of carprofen and meloxicam for 72 hours following 

ovariohysterectomy in dogs. Vet. Anesth. Analg., v. 32, n.3, p.184-192, 2005. 

LEMONICA, L.; PEREIRA, S.M. Dor: bases anátomo-fisiológicas e do tratamento. In: 

BRAZ, J.R.C.; CASTIGLIA, Y.M.M. Temas de Anestesiologia. São Paulo, Unesp, 

cap.15, p.163-170, 1992. 

LIVINGSTON, A. Mechanism of action of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. 

Veterinary Clinics of North America Small Animal Practice, v.30, n.4, p.773-781, 

2000.    

LUNA, S. P. L. Dor, senciência e bem-estar em animais: Senciência e Dor. Ciênc. 

vet. tróp., v. 11, suplemento 1, p. 17-21, abril, 2008. 

MASTROCINQUE, S.; FANTONI, D.T. Modulação da resposta neuroendócrina à dor 

pós-operatória em cães. Estudo comparativo entre tramadol e morfina. Clínica 

Veterinária, São Paulo, ano VI, n.31, março/abril, p.25-29, 2001.  

MASTROCINQUE, S.; FANTONI, D.T. A comparison of preoperative tramadol and 

morphine for the control of early postoperative pain canine ovariohysterectomy. Vet. 

Anesth. Analg, v.30, n.4, p.220-228, 2003. 

MATHEWS, K. A. Nonsteroidal Antiinflammatory analgesics to manage pain in dogs 

and cats. Compendium on continuing education for the practicing veterinarian, 

n.10, p.1117-1123, 1996. 

MATHEWS, K. A. NONSTEROIDAL ANTIINFLAMMATORY ANALGESICS: 

Indications and Contraindications for Pain Management in Dogs and Cats. 

Veterinary Clinics of North America Small Animal Practice, v.30, n.4, p.783-804, 

2000. 



50 
 

MATHEWS, K. A. et al. A comparision of ketorolac with flunixin, butorphanol, and 

oxymorphone in controlling postoperative pain in dogs. Can. Vet. J., v.37, set., p. 

557-567, 1996. 

MATHEWS, K. A. et al.  Safety and efficacy of preoperative administration of 

meloxicam, compared with that of ketoprofen and butorphanol in dogs undergoing 

abdominal surgery. Am. J. vet. Res., v.62, n.6, junho, p.882- 888, 2001. 

MCMURPHY, R.M. Postoperative epidural analgesia. Veterinary Clinics of North 

America Small Animal Practice, v.23, n.4, p.703-717, 1993.  

MOLONY, V.; KENT, J.E. Assessment of Acute Pain in Farm Animals Using 

Behavioral and Physiological Measurements. J. Anim. Sci., v. 75, p. 266–272, 1997. 

MORTON, D.B.; GRIFFITHS, P.H.M. Guidelines on the recognition of pain, distress 

and disconfort in experimental animals and an hypothesis for assessment. Vet. Rec, 

v.20, abril, p.431- 436, 1985. 

NEVES, C. S. Administração peridural de morfina ou tramadol em cães: efeito 

analgésico e cardiorespiratório. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – 

Universidade do Oeste Paulista, p.11-24, 2009. 

OLIVA, V. N. L. S. et al. Avaliação clínica de diferentes antiinflamatórios não-

esteróides na analgesia pós-operatória de cirurgias ortopédicas em cães. A Hora 

Veterinária, ano IX, n.50, p.42-54, 2004. 

OLIVEIRA, A. L. A. et al. Avaliação clínica dos efeitos analgésicos do cetoprofeno 

em atendimentos emergenciais de cães e relato de dois casos em gatos. Jornal 

Brasileiro de Ciência Animal, v.2, n.4, p.219-227, 2009. 

OVERALL, K. L. Medical differentials with potential behavioral manifestations. Vet. 

Clin. Small Ani., v.33, p.213-229, 2003. 

PACHARINSAK, C. et al. Postoperative analgesia in dogs receiving epidural 

morphine plus medetomidine. J. vet. Pharmacol. Therap., v.26, p.71–77, 2003. 



51 
 

PAPICH, M. G. Principals of analgesic drug therapy. Seminars in Veterinary 

Medicine and Surgery – Small Animal, v.12, n.2, p.80-93, 1997. 

PAPICH, M. G. Pharmacologic considerations for opiate analgesic and nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs. Veterinary Clinics of North America Small Animal 

Practice, v.30, n.4, p.815-837, 2000.  

PASCOE, P. J. Opioid analgesics. Veterinary Clinics of North America Small 

Animal Practice, v.30, n.4, p.757-772, 2000.  

PEREIRA, D. A.; MARQUES, J. A. Uso de morfina, xilazina e meloxicam para o 

controle da dor pós-operatória em cadelassubmetidas à ovariossalpingo-

histerectomia. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.61, n.2, p.353-361, 2009.  

PEREIRA, L.V.; SOUSA, F. A. E. F. Estimação em categorias dos descritores da dor 

pós-operatória. Rev. latino-am. enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 4, p. 41-48, 

outubro, 1998a.  

PEREIRA, L.V.; SOUSA, F. A. E. F. Mensuração e avaliação da dor pós-operatória: 

uma breve revisão. Rev. latino-am. enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 3, p. 77-

84, julho 1998b.  

PIBAROT, P. et al. Comparision of ketoprofen, oxymorphonr hydrochloride, and 

butorphanol in the treatment of postoperative pain in dogs.  J. Am. Vet. Med. 

Assoc., v.211, n.4, p. 438-444, 1997. 

QUANDT, J. E. et al. Analgesia in Critically Ill Patients. Compendium Vet, v.3, 

p.433-446, 2005. 

SACKMAN, J.E. Pain: its perception and alleviation in dogs and cats. Part I: the 

physiology of pain. Comp. Cont. Educ. Pract. Vet., v.1, p.35-40, 1991. 

SANTOS, F. C. et al. Uso pós-operatório de antiinflamatórios em pequenos animais 

estudo demográfico. A Hora Veterinária, v.22, n.132, mar/abr, p.13-16, 2003. 



52 
 

SCHANAIDER, A.; SILVA, P. C. Uso de animais em cirurgia experimental. Acta Cir 

Bras [serial online] Jul-Ag;19(4). p.441-447, 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/acb> Acesso em: Mar de 2010.  

SELMI, A. L. et al. Comparison of the analgesic efficacy of vedaprofeno, carprofen or 

ketofen after ovariohysterectomy in bitches. Ciência Rural, v.39, n.3, mai-jun, p.785-

790, 2009. 

SHIH, A. C. et al. Comparison between analgesic effects of buprenorphine, 

carprofen, and buprenorphine with carprofen for canine ovariohysterectomy. 

Veterinary Anaesthesia and Analgesia, v.35, p.69–79, 2008. 

SHORT, C. E. Fundamentals of pain perception in animals. Applied Animal 

Behaviour Science, v. 59, p. 125–133, 1998. 

SLADKY, K. K. et al. Evaluation of Epidural Morphine for Postoperative Analgesia in 

Ferrets (Mustela putorius furo). American Association for Laboratory Animal 

Science, v.39, n.6, p.33-38, 2000. 

SLINGSBY, L. S. et al. Use of a new finger-mounted device to compare mechanical 

nociceptive thresholds in cats given pethidine or no medication after castration. 

Research in Veterinary Science, v.70, p.243–246, 2001. 

SLINGSBY, L. S.; WATERMAN-PEARSON, A. E. The post-operative analgesic 

effects of ketamine after canine ovariohysterectomy - a comparison between pre- or 

post-operative administration. Research in Veterinary Science, v.69, p.147-152, 

2000. 

SPINOSA, H. S. et al. Tranquilizantes e relaxantes musculares de ação central. In: 

______. Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, p. 140-42, 1999. 

TEIXEIRA, M. J. Fisiopatologia da dor. Rev. Med., São Paulo, v.73, n.2, p.55-64, 

1995. 

THURMON, J. C. et al. Perioperative pain and distress. In:____ Lumb & Jones’ 

Veterinary Anesthesia. 3 ed. Baltimore: Williams & Wilkins, cap. 4, p. 40-60, 1996. 



53 
 

TORSKE, K. E.; DYSON, D. H. Epidural analgesia and anesthesia. Veterinary 

Clinics of North America Small Animal Practice, v.30, n.4, p.859-874, 2000.  

VALADÃO, C. A. A. et al. Administração epidural de opióides em cães. Ciência 

Rural, v.32, n.2, p.347-355, 2002. 

VALVERDE, A. Epidural analgesia and anesthesia in dogs and cats. Vet. Clin. Small 

Anim., v.38, p.1205-1230, 2008. 

WALKER, K. et al. Animal models for pain research. Molecular Medicine Today, 

v.5, p.319-321, 1999. 

YAKSH, T. L.; RUDY, T. A. Analgesia mediated by a direct spinal action of narcotics. 

Science, v.192, p.1357-1358, 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

6 CAPÍTULO 1 

Avaliação clínica da analgesia pós-operatória proporcionada pelo cetoprofeno associado à 

morfina pela via intravenosa ou epidural em cadelas submetidas à ovariosalpingohisterectomia 

Clinical evaluation of postoperative analgesia provided by ketoprofen associated with intravenous or 

epidural morphine in bitches undergoing ovariosalpingohysterectomy 
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Resumo 

A analgesia multimodal refere-se à prática de associar várias classes de analgésicos ou técnicas para 

atuar em diferentes pontos ao longo da via da dor. Objetivou-se avaliar clinicamente a qualidade da 

analgesia pós-operatória promovida pelo cetoprofeno, associado ou não à morfina pela via intravenosa 

ou epidural, em cadelas submetidas à ovariosalpingohisterectomia (OSH). Quarenta cadelas hígidas, 

pesando 10,7±6,0kg, tranquilizadas com acepromazina (0,05mg.kg
-1

.iv), induzidas com propofol 

(5mg.kg
-1

.iv) e mantidas sob anestesia inalatória com isoflurano, foram distribuídas em quatro grupos 

de 10 animais cada. Em Miv e CMiv as cadelas receberam após estabilização da anestesia inalatória, 

0,2mg.kg
-1

 de morfina pela via intravenosa, diluídos em 10ml de salina; enquanto que os animais de 

Mep e CMep receberam 0,1mg.kg
-1

 de morfina pela via epidural. O cetoprofeno foi administrado na 

dose 2,0mg.kg
-1

.im, nos grupos CMiv e CMep, 30 minutos após a medicação pré-anestésica. 

Mensuraram-se as freqüências cardíaca (FC) e respiratória (f), pressão arterial sistólica (PAS), e 

temperatura retal (T). O grau de analgesia foi avaliado pelo método cego nas primeiras seis horas após 

a cirurgia, através de escalas de dor descritivas e escalas compostas por parâmetros fisiológicos e 

comportamentais. A estatística foi realizada mediante teste de Tukey-Kramer e análise não 

paramétrica de Kruskal-Wallis, com nível de significância de 5%. Não houve diferença significativa 

entre os quatro grupos estudados, em relação à analgesia pós-operatória, FC, f, PAS e T. De acordo 

com os resultados obtidos, pode-se concluir que o emprego do cetoprofeno, associado à morfina pela 

via intravenosa ou epidural proporcionou analgesia adequada e segura nas primeiras seis horas de 

analgesia pós-operatória em cadelas submetidas à OSH, sugerindo não haver potencialização 

analgésica quando da associação de ambos os agentes. 
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Abstract 

Multimodal analgesia refers to the practice of combining multiple analgesic drug classes or techniques 

to target different points along the pain pathway. The objective of this work was to evaluate clinically 

if ketoprofen associated or not with intravenous or epidural morphine provided adequate postoperative 

analgesia in bitches undergoing ovariosalpingohysterectomy (OSH). Forty healthy female dogs, 

weighing 10.7±6.0 kg, sedated with acepromazine (0.05mg kg
 -1

.iv), induced with propofol (5 mg.kg
-

1
.iv) and maintained with isoflurane anesthesia, were distributed into four groups of 10 animals each. 

After stabilization of inhalation anesthesia, the bitches in Miv and CMiv groups received 0.2 mg.kg
-1

 

of morphine intravenously diluted in 10ml of saline; whereas Mep and CMep groups received 

0.1mg.kg
-1

 of epidural morphine. Thirty minutes after premedication, 2.0mg.kg
-1

.im of ketoprofen was 

administered in groups CMiv and CMep. Heart and respiratory rate, systolic blood pressure, and rectal 

temperature were measured. The degree of analgesia was assessed by a blind study in the following 6 

hours after surgery, using a descriptive scale and a scale composed by physiologic and behavioral 

parameters. An statistical analysis was performed using the Tukey-Kramer test and nonparametric 

Kruskal-Wallis test, with statistical significance of 5%. There was no important difference between the 

four groups regarding postoperative analgesia, heart and respiratory rate, systolic blood pressure and 

rectal temperature. According to the results it can be concluded that the use of ketoprofen associated 

with intravenous or epidural morphine provided adequate and safe analgesia in the first six hours of 

postoperative in bitches undergoing ovariohysterectomy, suggesting that there was no analgesic 

potentiation when both agents were combined. 

Key words: opioids, NSAID, pain, dogs. 

 

Introdução 

Atualmente, a dor aguda pós-operatória tem sido preocupação crescente na medicina 

veterinária (MATHEWS, 2002; VALADÃO et al., 2002). Sabe-se que o processo álgico, sobretudo no 

paciente cirúrgico, desencadeia uma série de alterações fisiológicas, principalmente neuroendócrinas 

com efeitos deletérios ao organismo, que podem complicar a recuperação do paciente (FOX et al. 

1998; ALVES et al., 2001; FANTONI & MASTROCINQUE, 2002). Quando se estabelece a dor, na 

maioria das vezes é muito difícil controlá-la com apenas um agente, necessitando desta forma da 

associação de terapias envolvendo diferentes classes de analgésicos (LASCELLES, 2002; QUANDT 

et al., 2005).  

A terapia multimodal visa à associação de fármacos analgésicos com mecanismos de ação 

diferentes ou a aplicação de duas ou mais modalidades de tratamento para proporcionar um bom 

controle da dor, com mínimos efeitos adversos (LAMONT, 2008).   

O uso concomitante de anti-inflamatório não esteroidal (AINE) com opióides desempenha um 

papel significativo no tratamento da dor pós-operatória, principalmente na presença de um processo 

inflamatório (MATHEWS, 2002). Vários estudos demonstram que a analgesia peri-operatória, em 
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cadelas submetidas à ovariohisterectomia com a associação de AINE e opióides, proporciona efeitos 

benéficos e satisfatórios sem a ocorrência de efeitos indesejáveis (MATHEWS, 1996; PIBAROT et 

al., 1997; MATHEWS, 2002; SLINGSBY & WATERMAN-PEARSON, 2001; SHIH et al., 2008; 

MARTINS et al., 2010). 

Os AINEs podem proporcionar analgesia por um período de até 24 horas, sendo administrados 

preferencialmente no período pré-operatório (PIBAROT et al. 1997; MATHEWS et al. 2001; 

MATHEWS, 2002). O cetoprofeno é um derivado do ácido propiônico, sendo considerado um potente 

agente anti-inflamatório e analgésico, pois inibe ambas isoformas da cicloxigenase (COX1 e COX2), a 

bradicinina e até certo ponto a lipoxigenase (MATHEWS, 1996; PIBAROT et al. 1997; LASCELLES, 

2002) e está indicado para pacientes que cursam com dor de grau leve a moderado (FANTONI & 

MASTROCINQUE, 2002).  

Estudos demonstram que a dose recomendada deste fármaco de 2,0 mg/kg é bem tolerada em 

cães, proporcionando duração de ação de aproximadamente 12 horas, sendo mínimos os efeitos 

colaterais provocados pelo seu uso (PIBAROT et al., 1997; MATHEWS et al., 2001; SELMI et al., 

2009). Estudo em cães demonstra que este fármaco, quando empregado na pré-medicação pela via 

intramuscular, se mostrou efetivo para proporcionar recuperação anestésica isenta de fenômenos 

excitatórios, com adequada sedação, além de analgesia satisfatória durante a avaliação pós-operatória 

imediata (MATSUDA et al., 1999).  

Os opióides estão entre os melhores agentes terapêuticos para o controle da dor aguda, devido 

a sua elevada eficácia e segurança (TAYLOR, 1999; MASTROCINQUE & FANTONI, 2003; 

LAMONT, 2008). A morfina é um analgésico eficaz, bastante utilizado na Medicina Veterinária, pois 

não há um limite superior para a analgesia produzida por este agente (QUANDT et al., 2005). Além 

disso, ela diminui a resposta álgica decorrente da manipulação cirúrgica e reduz a concentração de 

anestésico geral necessária para manter o plano anestésico desejado durante o procedimento cirúrgico 

(VALADÃO et al., 2002). 

A morfina pode ser administrada tanto pela via sistêmica como pela via epidural em cães 

(POPILSKIS et al., 1993; LASCELLES, 2002). Entretanto, a principal preocupação sobre seus efeitos, 

quando administrada pela via intravenosa, é a bradicardia e hipotensão, além da depressão respiratória, 

podendo facilmente produzir apnéia (HANSEN, 2000). Além disso, a duração do efeito analgésico da 

morfina, na dose de 0,1 a 0,2 mg/kg, pela via parenteral, perdura por 3 a 4 horas necessitando muitas 

vezes de reaplicações, o que pode aumentar a incidência dos efeitos colaterais (FANTONI & 

MASTROCINQUE, 2002).   

As vantagens da administração epidural de opióides incluem analgesia prolongada com 

mínimos efeitos sistêmicos (JONES, 2001; VALADÃO et al. 2002; ALMEIDA et al. 2010).  A 

morfina quando administrada pela via epidural na dose de 0,1mg/kg  promove analgesia que perdura 

por até 24 horas, porém com período de latência entre 20 a 60 minutos (VALVERDE, 1989; 

POPILSKIS et al., 1993; JONES, 2001; VALADÃO et al., 2002).  
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Diante do exposto, objetivou-se avaliar clinicamente a eficácia do cetoprofeno administrado 

pela via intramuscular, associado ou não à morfina pela via intravenosa ou pela via epidural, em 

cadelas submetidas à ovariosalpingohisterectomia (OSH), investigando-se a ocorrência de possíveis 

efeitos adversos, assim como a qualidade analgésica promovida por estes fármacos para o tratamento 

da dor pós-operatória imediata. 

 

 Material e Métodos 

1 Animais 

Foram utilizadas 40 cadelas hígidas (ASA I), de diferentes raças, com peso médio de 10,7 ± 

6,0Kg e idade entre 1 a 8 anos, que foram submetidas à ovariosalpingohisterectomia (OSH), pelo 

serviço de cirurgia da instituição de origem.  A seleção dos animais foi realizada após avaliação 

clínica prévia, através de exame físico e laboratorial como hemograma, contagem de plaquetas, 

proteínas totais, uréia e creatinina. Os proprietários das cadelas estavam cientes e de acordo com a 

realização do protocolo em estudo, os quais autorizaram o protocolo experimental através do Termo 

de Ciência e Autorização da Pesquisa. Anteriormente a data da cirurgia os animais foram submetidos a 

jejum alimentar de 12 horas e hídrico de 2 horas.  

2 Procedimentos anestésicos 

 Os animais receberam como medicação pré-anestésica (MPA) a acepromazina
a
 0,2% na dose 

de 0,05mg/kg pela via intravenosa (IV). Decorridos 15 minutos da MPA, foi realizada a tricotomia da 

região abdominal, da região lombar e da região da veia cefálica sendo esta canulada com cateter 

intravenoso 22G para administração de solução de Ringer com Lactato (10ml/kg/h) por todo o período 

cirúrgico. O cetoprofeno ou placebo (solução salina) foi administrado, pela via intramuscular 

profunda, após este período de preparo do animal. A indução anestésica foi realizada com propofol
b
 na 

dose de 5mg/kg IV, ou aquela dose suficiente para intubação orotraqueal. As cadelas foram 

posicionados sobre colchonete térmico na mesa cirúrgica, intubadas com sonda de Maggill de 

diâmetro apropriado a sua traquéia, sendo esta conectada ao aparelho de anestesia inalatória em 

circuito circular semi-fechado, para a manutenção anestésica com isofluorano
c
 diluído em O2 a 100%. 

Após estabilização da anestesia inalatória, os animais foram posicionados em decúbito esternal com os 

membros pélvicos estendidos cranialmente (CRUZ et al. 1997) para a punção do espaço epidural, cuja 

localização foi confirmada através da aspiração de um gota se solução salina posicionada no canhão da 

agulha. Em seguida à administração epidural, aguardou-se 5 minutos para o posicionamento da cadela 

em decúbito dorsal e logo foi administrado o opióide ou o placebo pela via intravenosa, conforme 

descrito nos grupos estudados.  

3 Grupos estudados 

 As cadelas foram distribuídas aleatoriamente, através de sorteio prévio, e distribuídas em 

quatro grupos de 10 animais cada. No grupo Miv receberam 1ml de solução salina IM 30 minutos após 

a MPA; 0,625mg/kg de lidocaína
e
 a 2%, sem vasoconstritor, diluídos em volume equivalente a 
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0,26ml/kg de solução salina, pela via epidural, no espaço lombossacro, seguida por 0,2 mg/kg IV de 

morfina
f
 diluída em solução salina num volume total de 10 ml, injetada durante 2 minutos após 

estabilização da anestesia inalatória com isoflurano.  No grupo CMiv, os animais receberam 2mg/kg 

IM de cetoprofeno
d
 30 minutos após a MPA, diluídos em solução salina perfazendo o volume final de 

1ml; 0,625mg/kg de lidocaína 2% pela via epidural e 0,2 mg/kg IV de morfina, conforme descrito 

anteriormente no grupo Miv. Em Mep administrou-se 1ml de salina IM; 0,1 mg/kg de morfina 

associada a 0,625mg/kg de lidocaína
e
 a 2%, sem vasoconstritor, diluídos em volume equivalente a 

0,26ml/kg de solução salina, pela via epidural no espaço lombossacro e 10 ml de salina administrada 

via intravenosa. O grupo CMep recebeu 2mg/kg IM de cetoprofeno após a MPA; morfina associada a 

lidocaína pela via epidural e 10 ml de placebo IV, conforme descrito anteriormente em Mep. A 

utilização da lidocaína em associação a morfina, visou à avaliação da perda dos reflexos motores 

(relaxamento de cauda e esfíncter anal) o que certificou a correta administração do fármaco no espaço 

epidural. As cirurgias de OSH foram realizadas através da técnica padrão, pelo mesmo cirurgião.  

4 Parâmetros avaliados 

Durante todos os momentos do estudo foram avaliadas a freqüência cardíaca (FC), através da 

auscultação com estetoscópio clínico em batimentos por minuto (bpm); freqüência respiratória (f), 

mensurada pela observação dos movimentos respiratórios em um minuto (mpm) e temperatura 

corporal (T) em graus Celsius (°C), através de termômetro clínico pela via retal. Durante a 

manutenção da anestesia, a pressão arterial sistólica (PAS) foi mensurada pelo método não invasivo 

através do Doppler vascular,
 
posicionando o manguito na região proximal do rádio, respeitando-se 

uma relação de 0,4 entre a largura do manguito e o comprimento da circunferência do membro.  

5 Avaliação da dor e sedação 

A avaliação pós-operatória da analgesia foi realizada por um único observador (simples cego), 

através do emprego de três escalas da dor. A escala numérica visual (ENV), através de escore que 

varia de 0 (sem dor) a 10 (dor crucial ou a pior dor possível), adaptada para avaliação de dor 

abdominal em cães segundo Mathews et al. (2001); a escala de análise descritiva, que descartaria a 

possibilidade de algum sinal de sedação que pudesse mascarar a dor, segundo Lascelles et al. (1994) e 

a escala da dor da Universidade de Melbourn (FIRTH & HALDANE, 1999), que incorpora respostas 

comportamentais e fisiológicas, incluindo descritivos múltiplos em seis categorias de parâmetros ou 

comportamentos relacionados a dor, sendo que o escore mínimo é 0 (sem dor) e o somatório é 27 (pior 

dor possível). Para se avaliar a analgesia, imprimiu-se uma pressão firme ao redor da incisão cirúrgica.  

Se a cadela apresentasse desconforto em qualquer momento durante o pós-operatório, ou se a 

pontuação total da escala de Melbourn fosse superior a 9 (SELMI et al., 2009), seria realizada a 

analgesia resgate com 25mg/kg dipirona, pela via intramuscular. 

6 Momentos avaliados 

 Os parâmetros cardiorrespiratórios e temperatura corpórea foram avaliados antes da MPA 

(M0), 15 minutos da MPA (M1), decorridos 15, 30 e 45 minutos (M2, M3 e M4) respectivamente, 
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após indução anestésica com propofol, durante a manutenção anestésica com isoflurano. A analgesia 

pós-operatória foi avaliada a cada hora após a aplicação da morfina ou placebo pela via sistêmica, 

perfazendo um total de seis horas (M5, M6, M7, M8, M9 e M10). Foram registrados também o 

período de tempo da cirurgia, da anestesia, e o momento de extubação orotraqueal. A qualidade da 

recuperação foi avaliada quanto aos sinais de excitação, presença de vocalização e vômito. Durante a 

avaliação pós-operatória também foi registrado a aceitação ou não de ração pelos animais.  

7 Análise Estatística 

O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado, com 10 repetições e os 

dados analisados por intermédio do programa computacional SAS (Statistical Analysis System), sendo 

testada previamente a homogeneidade das variâncias e normalidade dos resíduos e posteriormente, 

analisados como medidas repetidas no tempo (Repeated Measures), pelo PROC MIXED. As 

interações significativas foram desdobradas de acordo com os fatores envolvidos. Para os efeitos 

significativos entre os tratamentos foram realizados testes de comparação de médias, através do 

comando LSMEANS, utilizando-se o teste de Tukey-Kramer e análise não paramétrica de Kruskal-

Wallis. Em todos os procedimentos estatísticos adotou-se 0,05 como níveis crítico de probabilidade 

para todos os testes realizados. 

Resultados e Discussão 

 O procedimento cirúrgico resulta em trauma tecidual que varia de intensidade de acordo com o 

tipo de intervenção, mas que invariavelmente, resulta em algum grau de dor e/ou desconforto para o 

animal no período pós-operatório imediato (QUANDT et al., 2005). Embora alguns autores 

(PIBAROT et al., 1997) incentivem e defendem a necessidade da utilização de grupos controle, que 

inicialmente não recebem qualquer terapia analgésica, por questões éticas e humanitárias, decidiu-se 

não usar um grupo controle sem tratamento. Além do que, acredita-se ser desnecessário submeter 

outro grupo de animais a tal estímulo, pois já está bem documentado que a OSH causa dor moderada 

(FOX et al., 1998).  

Não houve diferença significativa entre os grupos no tocante ao peso, tempo cirúrgico, 

duração da anestesia e tempo para extubação após o término no procedimento anestésico (tabela 1). 

As alterações nos parâmetros respiratórios e cardiovasculares, quando avaliadas isoladamente, 

nem sempre são bons indicadores de resposta à dor, pois estas podem ser influenciadas por ação de 

outros fármacos anestésicos (MATHEWS, 2000). É sabido que tanto a acepromazina quanto o 

propofol podem apresentar alguns efeitos indesejáveis como a hipotensão e a depressão 

cardiorrespiratória, respectivamente (HALL & CLARKE, 1991; FANTONI & MASTROCINQUE, 

2002). Em relação ao protocolo anestésico utilizado para a realização da OSH, não houve influência 

destes fármacos nos parâmetros fisiológicos, pois não foi observada diferença significativa (P>0,05) 

entre os grupos estudados, em relação às freqüências cardíaca e respiratória e nem sobre a pressão 

arterial durante a manutenção anestésica, não havendo, portanto, efeito do tratamento, sobre os grupos 

estudados.  
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Ao se analisar os dados da temperatura corpórea, não foram observados diferenças 

significativas entre os momentos para cada grupo. Apesar da aparente redução da temperatura ao 

longo do tempo, nenhum animal apresentou hipotermia acentuada, com a temperatura mínima 

registrada em 37,4°C, não havendo, portanto, importância clínica relevante neste achado. No que se 

refere à qualidade da recuperação anestésica, alguns sinais de excitação podem ocorrer, como por 

exemplo, a vocalização que pode ser uma manifestação de delírio pós-anestésico, disforia secundária a 

administração de opióides, ansiedade ou medo (MATHEWS, 2000). Neste estudo, alguns animais 

apresentaram vocalização, principalmente após extubação orotraqueal. No entanto, não foi um achado 

significativo entre os grupos. Nenhum animal apresentou vômito durante a recuperação anestésica, 

contrastando com a literatura, onde afirma que a morfina epidural atua em zonas quimiorreceptoras do 

cérebro, podendo desencadear náuseas e vômito (HANSEN, 2000).  

Ao se analisar um animal que possivelmente está sentindo dor, alguns aspectos como 

alimentação e função (atividade) do mesmo devem ser considerados.  Os processos álgicos resultam 

em uma série de alterações fisiológicas como diminuição da ingestão de água e comida, levando à 

perda de peso, catabolismo protéico e até desidratação (FANTONI & MASTROCINQUE, 2002). Foi 

oferecido ração seca para os animais durante as seis horas de avaliação analgésica na recuperação 

anestésica. Observou-se que na sexta hora da avaliação analgésica (M10), 60% das cadelas que 

receberam cetoprofeno associada à morfina sistêmica (GII) ou epidural (GIV) ingeriram o alimento, 

enquanto que em GIII houve 40% e em GI apenas 10% de aceitação da ração. Resultado similar foi 

observado por Oliva et al. (2004), onde constataram que 100% dos animais que receberam cetoprofeno 

ingeriram alimento durante as primeiras 24 horas após  cirurgias ortopédicas.  

Diferentes escalas de dor são utilizadas para a avaliação do desconforto pós-operatório 

associado com a ovariosalpingohisterectomia por vários pesquisadores (MATHEWS et al., 2001, 

MASTROCINQUE; FANTONI, 2003; SHIH et al., 2008, SELMI et al., 2009). Na medicina 

veterinária, o comportamento é freqüentemente avaliado utilizando-se uma escala análoga visual ou 

uma escala numérica visual (MATHEWS et al., 2001), mas alguns pesquisadores demonstraram que 

estes sistemas de avaliação são fracos indicadores da dor provenientes de traumas cirúrgicos 

(HARDIE et al., 1997). Portanto, empregou-se além da escala numérica, a escala de análise descritiva 

da dor, que descartaria a possibilidade de algum sinal de sedação que possa mascarar a dor 

(LASCELLES et al., 1994), e a escala da dor da Universidade de Melbourn (FIRTH & HALDANE, 

1999), a qual é composta por resposta comportamental e fisiológicas específicas. Com relação aos 

escores da dor obtidos com o emprego das três escalas (tabela 2), não foram observadas diferenças 

entre os escores (P>0,05) nos diferentes grupos estudados, não havendo, portanto, efeito de tratamento 

no comportamento dos animais durante a recuperação anestésica, nem tampouco efeito de tempo e 

interação nos diferentes momentos para cada tratamento. Apesar de não ser observada diferença 

estatística entre os grupos no pós-operatório imediato, houve uma tendência de redução do escore ao 

longo do tempo dos grupos tratados com a morfina epidural. Em relação à escala de análise descritiva 
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da dor, os grupos que receberam morfina pela via epidural, obtiveram pontuação zero em todos os 

momentos, corroborando com os resultados relatados por Mastrocinque (2005), em cadelas 

submetidas à OSH, onde o grupo tratado com morfina epidural (0,1mg/kg) apresentou menores 

escores de dor em vários momentos, em comparação aos  grupos controle e ao tramadol.   

Também foi demonstrado por Neves et al. (2009), que a administração de morfina epidural 

promoveu analgesia adequada e de longa duração em  cadelas submetidas à OSH, apresentando 

mínimas alterações nas frequências cardíaca e respiratória, sugerindo ser uma opção segura para cães. 

A presença de um grande número de receptores opióides na substância gelatinosa do corno dorsal da 

medula espinhal resulta em maior grau de analgesia tanto na intensidade quanto na duração 

(VALADÃO et al., 2002).  

De acordo com o trabalho de Shih et al. (2008), onde comparou-se o efeito da buprenorfina e 

do carprofeno tanto isolados como associados em cadelas submetidas a OSH, foi constatado que a 

associação do AINE com um opióide, não potencializou a analgesia do mesmo nas primeiras 6 horas 

de observação. Este resultado corrobora com os achados do presente delineamento, em que o uso do 

cetoprofeno não influenciou a analgesia promovida pela morfina empregada tanto pela via sistêmica, 

como pela via epidural, sendo a mesma, semelhante em todos os grupos estudados.  

Nas condições da presente pesquisa, concluiu-se que os tratamentos empregados foram 

eficazes em promover uma analgesia de boa qualidade no pós-operatório imediato de cadelas 

submetidas à OSH. A associação do cetoprofeno com a morfina não potencializou a analgesia 

proporcionada por este opióide, apesar do emprego da morfina pela via epidural demonstrar uma 

analgesia aparentemente melhor do que aquela pela via sistêmica. Adicionalmente, não foram 

detectados efeitos adversos com o emprego desses agentes.  

 

Fontes de Aquisição 

a
Acepram 1% - Laboratórios Univet S.A. - São Paulo, SP. 

b
Diprivan – AstraZeneca do Brasil Ltda. 

c
 Isoforine – Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - São Paulo, SP. 

d
Dolo Moff - União Química Farmacêutica Nacional S.A. - São Paulo, SP. 

e
Xilestesyn 2% sem vasoconstritor - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - São Paulo, SP. 

f
Ketofen - Merial Brasil Ltda. - Paulínia, SP. 

 

Comitê de Ética 

 Este protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, processo número 012/2008. 

 

 

  



62 
 

Referências Bibliográficas 

ALMEIDA, R.M.; ESCOBAR, A.; MAGUILNIK, S. Comparison of analgesia provided by lidocaine, 

lidocaine-morphine or lidocaine-tramdol delivered epidurally in dogs following orchiectomy. 

Veterinary Anaesthesia and Analgesia, v.37, p. 542-549, 2010.  

ALVES, A.S. Emprego do antiinflamatório não esteróide Ketoprofeno na analgesia preemptiva em 

cães. Ciência Rural, Santa Maria, v.31, n.3, p.439-444, 2001.  

CASSU, R. N.; STEVANINI, H.; KANASHIROII, C.; MENEZESII, L.M.B.; LAPOSYI, C.B. 

Anestesia epidural com lidocaína isolada e associada ao fentanil para realização de ováriossalpingo-

histerectomia em cadelas. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.60, n.4, p.825-831, 2008. 

FANTONI, D. T.; MASTROCINQUE, S. Fisiopatologia e controle da dor. In: FANTONI, D. T.; 

CORTOPASSI, S. R. G. Anestesia em cães e gatos. São Paulo: Editora Roca, cap.31, p. 323-336, 

2002. 

FIRTH, A.V.; HALDANE, S.L. Development of scale to evaluate postoperative pain in dogs. J. Am. 

Vet. Med. Assoc., v.214, n.5, p.651-659, 1999. 

FLECKNELL, P. Analgesia from a veterinary perspective. British Journal of Anaesthesia, v.101, n.1, 

p.121-124, 2008. 

FOX, S.M.; MELLOR, D.J.; LAWOKO, C.R.; HODGE, H.; FIRTH, E.C. Changes in plasma cortisol 

concentration in bitches in response to different combinations of halothane and butorphanol, with or 

without ovariohysterectomy. Res. Vet. Sci., v. 65, p.125-133, 1998.  

HALL, L.; CLARKE, K. W. Principles of sedation, analgesia and premetication. In:___  Veterinary 

anaesthesia. 9 ed., Londres: Bailiière Tindall, p.51-79, 1991.  

HANSEN, B. D. Acute pain management. Veterinary Clinics of North America Small Animal 

Practice, v.30, n.4, p.899- 916, 2000.  

HARDIE, E. M.; HANSEN, B. D.; CARROLL, G. S. Behavior after ovariohysterectomy in the dog: 

what’s normal? Applied Animal Behaviour Science, v.51, p.111-128, 1997. 

JONES, R.S. Epidural analgesia in the dog and cat. Vet. J.,  v.161, p. 123-131, 2001. 

LAMONT, L.A. Multimodal Pain management in veterinary medicine: the physiologic basis of 

Pharmacologic therapies. Vet. Clin. Small An., v.38, p.1173-1186, 2008. 

LASCELLES, B.D.; BUTTERWORTH, S. J.; WATERMAN, A. E. Postoperative analgesics and 

sedative effects of carprofen and pethidine in dogs. Veterinary Record, v.134, n.8, p.187-190, 1994. 



63 
 

MASTROCINQUE, S. Avaliação do emprego do tramadol peridural ou sistêmico e da morfina 

peridural em cadelas submetidas à ovariohisterectomia. Tese de Doutorado – Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade de São Paulo, 2005. 

MASTROCINQUE, S.; FANTONI, D.T. A comparison of preoperative tramadol and morphine for the 

control of early postoperative pain canine ovariohysterectomy. Vet. Anesth. Analg, v.30, n.4, p.220-

228, 2003. 

MATHEWS, K. A. NONSTEROIDAL ANTIINFLAMMATORY ANALGESICS: Indications and 

Contraindications for Pain Management in Dogs and Cats. Veterinary Clinics of North America Small 

Animal Practice, v.30, n.4, p.783-804, 2000. 

MATHEWS, K. A. Nonsteroidal anti-inflamatory analgesics in pain management in dogs and cats. 

Can. Vet. J.,  v. 37, p. 539-545, 1996. 

MATHEWS, K. A.; PETTIFER, G.; FOSTER, R. Safety and efficacy of preoperative administration 

of meloxicam, compared with that of ketoprofen and butorphanol in dogs undergoing abdominal 

surgery. Am. J. vet. Res., v.62, n.6, junho, p.882- 888, 2001. 

MATHEWS, K. A. Non-steroidal anti-inflamatory analgesics: a review of current practice. J.  Vet. 

Emerg. Crit. Care, v.12, n.2, p.89-97, 2002. 

NEVES, C. S. Administração peridural de morfina ou tramadol em cães: efeito analgésico e 

cardiorespiratório. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Universidade do Oeste Paulista, p.11-

24, 2009. 

OLIVA, V. N. L. S.; MAIA, C. A. A.; SILVA, B. M.; SAITO, L. M.; PERRI, S. H. V. Avaliação 

clínica de diferentes antiinflamatórios não-esteróides na analgesia pós-operatória de cirurgias 

ortopédicas em cães. A Hora Veterinária, ano IX, n.50, p.42-54, 2004. 

PAPICH, M. G. Pharmacologic considerations for opiate analgesic and nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs. Veterinary Clinics of North America Small Animal Practice, v.30, n.4, p.815-837, 2000.  

PIBAROT, P. et al. Comparision of ketoprofen, oxymorphone hydrochloride, and butorphanol in the 

treatment of postoperative pain in dogs.  J. Am. Vet. Med. Assoc., v.211, n.4, p. 438-444, 1997. 

POPILSKIS, S. KOHN, D.F., LAURENT, L. Efficacy of epidural morphine versus intravenous 

morphine for post-thoracotomy pain in dogs. J. Vet. Anaesth.,  v. 20, p.21-25, 1993. 

QUANDT, J. E.; LEE, J. A.; POWELL, L. L. Analgesia in critically ill patients. The Compendium on 

Continuing Education Practice Veterinary-Small Animal, v.27, n.6. p.433–445, June. 2005.  



64 
 

SELMI, A. L.; LINS, B. T.; CESAR, F. B.; FIGUEIREDO, J. P.; DUQUE, J. C. Comparison of the 

analgesic efficacy of vedaprofeno, carprofen or ketofen after ovariohysterectomy in bitches. Ciência 

Rural, v.39, n.3, mai-jun, p.785-790, 2009.  

SHIH, A. C.; ROBERTSON, S.; ISAZA, N.; PABLO, L.; DAVIES, W. Comparison between 

analgesic effects of buprenorphine, carprofen, and buprenorphine with carprofen for canine 

ovariohysterectomy. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, v.35, p.69–79, 2008. 

SLINGSBY, L. S.; WATERMAN-PEARSON, A. E. The post-operative analgesic effects of ketamine 

after canine ovariohysterectomy - a comparison between pre- or post-operative administration. Res. 

Vet. Sci., v.69, p.147-152, 2000. 

VALADÃO, C. A. A.; DUQUE, J. C.; FARIAS, A. Administração epidural de opióides em cães. 

Ciência Rural, v.32, n.2, p.347-355, 2002. 

VALVERDE, A. Epidural morphine reduces halothane MAC in dogs. Can. J. Anaesth., v.36, n.6, 

p.629-632, 1989. 

VALVERDE, A. Epidural analgesia and anesthesia in dogs and cats. Vet. Clin. Small Anim., v.38, 

p.1205-1230, 2008. 



65 
 

Tabela 1 – Médias e desvios-padrão referentes ao peso corpóreo (kg), duração da cirurgia, duração da 

manutenção anestésica, e tempo de extubação orotraqueal, em minutos, de cadelas submetidas à OSH. 

Não houve diferença estatística entre os grupos em nenhuma das avaliações pelo teste de Tukey (P>0,05). 

Miv – Morfina intravenosa; CMiv – Cetoprofeno e Morfina intravenosa; Mepi – Morfina epidural; CMepi – 

Cetoprofeno e Morfina epidural. 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Tabela 2 – Valores médios e desvios-padrão dos escores obtidos com o emprego das escalas Numérica 

Visual (MATHEWS et al., 2001), Escala de Análise Descritiva da Dor (LASCELLES et al., 1994) e da 

Escala de Contagem Variável de Melbourn (FIRTH; HALDANE, 1999), obtidos durante o período de 

avaliação pós-operatória nos diferentes grupos, em cadelas submetidas à OSH. 

Não houve diferença estatística entre os grupos em nenhuma das três escalas pelo teste de Kruskal-Wallis 

(P>0,05). Miv – Morfina intravenosa; CMiv – Cetoprofeno e Morfina intravenosa; Mepi – Morfina epidural; 

CMepi – Cetoprofeno e Morfina epidural. 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

                                               Grupos 

Miv CMiv Mepi CMepi 

Peso (kg) 12,2 ± 5,9 8,2 ± 2,8 10,5 ± 7,7 12,1 ± 6,6 

Duração da cirurgia (min) 31,2 ± 3,0 30,5 ± 3,7 33,3 ± 3,6 28,9 ± 4,1 

Duração da anestesia (min) 45,0 ± 1,0 47,5 ± 4,7 47,4 ± 5,6 45,3 ± 1,9 

Extubação orotraqueal (min) 11,4 ± 8,9 7,1 ± 2,6 9,2 ± 4,8 10,1 ± 7,7 

Escalas Grupos  
           Pós-operatório  

M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Escala 

Numérica 

Visual 

Miv 1,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,3 1,2 ± 0,4 1,2 ± 0,4 

CMiv 

Mep 

CMep 

1,0 ± 0,0 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,3 1,2 ± 0,4 1,1 ± 0,5 1,0 ± 0,6 

1,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 0,9 ± 0,3 0,9 ± 0,3 0,7 ± 0,4 

1,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 0,7 ± 0,4 

Escala de 

Análise 

Descritiva da 

Dor 

Miv 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,3 0,2 ± 0,4 0,2 ± 0,4 

CMiv 

Mep 

CMep 

0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,3 0,2 ± 0,4 0,2 ± 0,4 0,2 ± 0,4 

0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

Escala de 

Contagem 

Variável de 

Melbourn 

Miv 1,5 ± 1,2 1,2 ± 0,9 1,0 ± 1,0 0,9 ± 1,0 1,1 ± 0,9 0,8 ± 1,0 

CMiv 

Mep 

CMep 

2,1 ± 1,4 1,7 ± 1,1 1,2 ± 1,1 1,2 ± 1,1 1,4 ± 1,5 0,8 ± 1,0 

0,8 ± 0,9 0,8 ± 0,9 0,7 ± 0,9 0,4 ± 0,5 0,4 ± 0,5 0,4 ± 0,5 

0,8 ± 0,8 0,7 ± 0,5 0,8 ± 0,6 0,5 ± 0,5 0,5 ± 0,5 0,3 ± 0,5 
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7 CONCLUSÕES FINAIS 

Conclui-se com este trabalho, que a eficácia dos diferentes protocolos de 

analgesia, utilizando a morfina pela via intravenosa ou epidural, associada ou não ao 

cetoprofeno, para o tratamento da dor pós-operatória imediata em cadelas 

submetidas à ovariosalpingohisterectomia foi semelhante não demonstrando 

diferenças entre eles. A utilização dos dois analgésicos dos grupos propostos, como 

terapia no pós-operatório imediato foi satisfatória, não sendo observados efeitos 

adversos desencadeados pelo emprego dos diferentes tratamentos. A qualidade e 

duração dos analgésicos foram adequadas, observando-se que ao fim do 

experimento os animais não apresentavam sinais de desconforto. 
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ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS 
COLEGIADO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 
 

 
 

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 
 
Eu,  ____________________________________________________________ portador(a) 
do RG número___________________ declaro para os devidos fins legais que estou ciente e 
autorizo o animal ___________________________ da espécie ___________, Raça 
_______________________________, sexo____________, idade____________, atendido 
no Ambulatório de Pequenos Animais da UESC, a participar da pesquisa “AVALIAÇÃO DOS 

EFEITOS ANALGÉSICO DO MELOXICAM, CETOPROFENO, ASSOCIADOS À MORFINA NO PRÉ-
OPERATÓRIO, PARA O TRATAMENTO DA DOR EM CADELAS SUBMETIDAS À MASTECTOMIA”, 
realizada na UESC, sob coordenação da Profa. Rosana Maria de Oliveira Clark, que 
consiste na realização de cirurgia de Mastectomia, seguida pela avaliação da analgesia pós-
operatória. A cirurgia será realizada no centro cirúrgico de pequenos animais do HOVET da 
UESC no dia ___________________________. 
O objetivo do trabalho é realizar a retirada do tumor de mama e comparar o protocolo 
analgésico instituído, observando-se os parâmetros fisiológicos e o comportamento do 
animal pós-cirurgia, através da avaliação dos sistemas cardiorrespiratórios e avaliações por 
Escalas de Mensuração da Analgesia. O animal, após o término da cirurgia ficará sob 
observação durante 6 horas, para serem avaliados a cada hora, sob supervisão da 
professora e coordenadora do projeto. A participação ou não nesta pesquisa não 
influenciará no atendimento de seu animal no Ambulatório de Clínica de Pequenos Animais, 
nem na realização da Cirurgia e a qualquer momento este termo de autorização pode ser 
suspenso, caso seja esta a vontade do proprietário. Os resultados obtidos neste projeto 
estarão sujeitos às publicações científicas, em que o anonimato será garantido.  
 

 

Ilhéus, ____ de _______________ de _______ 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Proprietário 

 

 

_______________________________ 

Profa. Rosana Maria de Oliveira Clark 

Anestesiologia dos Animais Domésticos 

DCAA – UESC / Matrícula 73478007-9 

Fone: 3680.5406 
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ANEXO 2 

 

 

Animal número: ____DATA: ____/____/____ Peso:_________/ Proprietário: ______ 

 

 

1. Escala Numérica Visual (ENV) segundo Mathews et al. (2001) 
 

Score  Descrição 
0 (zero) – sem dor animal ativo, corre, pula, brinca, senta-se e levanta-se normalmente. Aceita 

afeto do manipulador. Apetite normal. 
1 – provavelmente sem dor pode parecer normal, porém a condição não é tão clara como a anterior. 

2 - desconforto leve pode resistir à palpação na região da incisão cirúrgica; ausência de 

depressão. 

3 - dor leve ou desconforto protege a região da injúria; levemente deprimido, pode sentir leve 

desconforto. 

4 - dor leve a moderada resiste à palpação no local da injúria; incomodo, podendo ficar olhando para o 

local da injúria. 

5 - dor moderada pode relutar em se mover, deprimido, pode morder o indivíduo quando este 

tenta tocar o local da injúria, pode apresentar vocalização quando na tentativa 

de movê-lo. 

6 - dor moderada elevada similar a anterior, porém vocalizações mais freqüentes sem estímulos no local 

da injúria ou na tentativa de levantar. 

7 - dor moderada a severa além das características anteriores, o animal apresenta-se um pouco 

deprimido, pode urinar ou defecar sem tentativas de se levantar, chora 

quando é manipulado. 

8 - dor severa características semelhantes as anteriores, porém a vocalização é 

característica; taquicardia e taquipnéia, aumento do esforço abdominal e 

hipertensão. 

9 - dor severa a crucial sinais semelhantes aos anteriores, porém o animal permanece hiper-estático; 

tremores involuntários quando qualquer parte do corpo próximo a injúria é 

tocado. 

10 - dor crucial ou a pior 

dor possível 

o animal pode se apresentar até comatoso, hiper-estático, tremores em todo o 

corpo, sendo a dor elucidada quando se toca qualquer parte do corpo. 

 

ESCALA NUMÉRICA VISUAL 

 

MOMENTOS Avaliador  

1ª. Hora  

2ª. Hora  

3ª. Hora  

4ª. Hora  

5ª. Hora  

6ª. Hora  
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ANEXO 3 

 

2. Escala de Contagem Variável - de Melbourn (FIRTH; HALDANE, 1999) 

SCORE DESCRIÇÃO 
1

a 

hora 
2

a 

hora 
3

a 

hora 
4

a 

hora 
5

a 

hora 
6

a 

hora 

  Batimento cardíaco - % de elevação              

0 < ou = 10% maior que o valor pré-operatório             

1 > 20% maior que o valor pré-operatório             

2 > 50% maior que o valor pré-operatório             

3 > 100% maior que o valor pré-operatório             

  Freqüência respiratória             

0 Normal             

1 > 20% maior que o valor pré-operatório             

2 > 50% maior que o valor pré-operatório             

3 > 100% maior que o valor pré-operatório             

  Temperatura corpórea             

0 normal (37,5 a 39,0
o
C)             

1 acima do normal (> 39,0
o
C)             

  Salivação             

0 normal              

1 acima do normal             

  Pupilas             

0 Normal             

1 Dilatadas             

  Resposta a palpação             

0 Sem alteração de comportamento             

1 Reage ao ser tocado
*
             

2 Reage antes de ser tocado
*
             

  Estado mental             

0 Dócil, submisso             

1 Andando continuamente             

2 Cauteloso             

3 Agressivo             

  Postura             

0 Movimenta-se com tranqüilidade              

1 Se movimenta menos tranqüilo             

2 Protege a área afetada              

0 Decúbito lateral             

1 Decúbito esternal             

1 Sentado cabeça em pé             

2 Em estação cabeça baixa             

2 Postura anormal             

  Vocalização             

0 Ausente             

1 vocalização quando toca             

2 vocalização intermitente             

3  Vocalização continua            
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ANEXO 4 

 

3. Escala Descritiva da Dor segundo Lascelles et al. (1994). 

 

Score Critério 

0 Analgesia completa, ausência de sinais de desconforto e 

ausência de reação a pressão firme na região da injúria (incisão 

cirúrgica) 

1 analgesia boa, ausência de sinais de desconforto, porém reage 

a pressão firme no local da injúria 

2 analgesia moderada, apresentando alguns sinais de 

desconforto, que piorava com a pressão firme na região da 

injúria 

3 ausência de analgesia, apresentando sinais óbvios de 

desconforto persistente que piora com a pressão firme na região 

da injúria 

 

MOMENTOS Avaliador 1 

1ª. Hora  

2ª. Hora  

3ª. Hora  

4ª. Hora  

5ª. Hora  

6ª. Hora   

 

RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA  
 

Momentos Horário 

Extubação  

Posição esternal  

Posição quadrupedal  

Vocalização  

Vômito  
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ANEXO 5 

 

 

Tabela 3 – Médias e desvios-padrão dos valores da freqüência cardíaca (FC) em batimentos por minuto 

(bpm), obtidos durante o período de avaliação nos diferentes tratamentos, em cadelas submetidas à OSH. 

Não houve diferença estatística entre os grupos em nenhum dos momentos pelo teste de Tukey (P>0,05). 

*Grupo GI – Morfina intravenosa / GII – Morfina intravenosa + Cetoprofeno intamuscular / GIII – Morfina epidural / GIV – Morfina 

epidural + Cetoprofeno intamuscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período Momentos  

Grupos* 

GI GII GIII GIV 
Média dos 

momentos ± SD 

Pré-anestésico 
M0 116,8 ± 20,3 122,4 ± 25,6 122,4 ± 15,9 111,2 ± 17,3 118,2 ± 5,4 

M1 101,6 ± 12,1 103,2 ± 23,1 104,8 ± 17,8 93,4 ± 19,7 100,7 ± 5,1 

Manutenção 

anestésica 

M2 118,1 ± 16,8 106,2 ± 20,4 111,6 ± 18,9 110 ± 18,1 111,5 ± 5,0 

M3 120,8 ± 11,3 109,6 ± 14,5 104,4 ± 21,0 102,8 ± 14,8 109,4 ± 8,1 

M4 114,8 ± 17,7 107,2 ± 11,3 103,8 ± 21,5 102,4 ± 17,0 107,0 ± 5,5 

Recuperação 

anestésica 

M5 120,0 ± 9,4 129,2 ± 21,7 121,2 ± 34,9 121,6 ± 19,6 123,0 ± 4,2 

M6 108,8 ± 18,3 108,0 ± 19,5 112,0 ± 28,6 104,4 ± 15,6 108,3 ± 3,1 

M7 105,6 ± 13,3 101,2 ± 18,4 101,6 ± 17,8 94,0 ± 10,4 100,6 ± 4,8 

M8 106,4 ± 21,9 99,6 ± 23,7 97,2 ± 18,5 92,4 ± 9,1 99,0 ± 5,8 

M9 102,8 ± 18,6 89,6 ± 23,0 105,6 ± 16,7 102,0 ± 15,1 100,0 ± 8,6 

M10 100,0 ± 23,0 96,0 ± 20,8 104,8 ± 12,5 99,2 ± 14,3 100,0 ± 3,6 
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ANEXO 6 

 

 

Tabela 4 – Médias e desvios-padrão dos valores da pressão arterial sistólica (PAS), obtidos durante a 

manutenção anestésica nos diferentes tratamentos, em cadelas submetidas à OSH. 

Não houve diferença estatística entre os grupos em nenhum dos momentos pelo teste de Tukey (P>0,05). 

*Grupo GI – Morfina intravenosa / GII – Morfina intravenosa + Cetoprofeno intamuscular / GIII – Morfina epidural / GIV – 

Morfina epidural + Cetoprofeno intamuscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento 

Grupos* 

GI GII GIII GIV 
Média dos 

momentos ± SD 

M2 112,6 ± 12,8 102,0 ± 22,7 114,0 ± 16,5 116,2 ± 29,1 111,2 ± 6,3  

M3 116,2 ± 8,4 118,2 ± 21,3 106,8 ± 11,3 112,6 ± 22,9 113,4 ± 5,0 

M4 109,4 ± 13,5 112,2 ± 23,4 109,4 ± 16,2 116,0 ± 16,5 111,7 ± 3,1  
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ANEXO 7 

 

 

Tabela 5 - Médias e desvios-padrão dos valores da freqüência respiratória (f) em movimentos respiratórios por 

minuto (mpm) obtidos durante o período de avaliação nos diferentes tratamentos, em cadelas submetidas à 

OSH. 

Não houve diferença estatística entre os grupos em nenhum dos momentos pelo teste de Tukey (P>0,05). 

*Grupo GI – Morfina intravenosa / GII – Morfina intravenosa + Cetoprofeno intamuscular / GIII – Morfina epidural / GIV – Morfina 

epidural + Cetoprofeno intamuscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período Momentos  

Grupos* 

GI GII GIII GIV 
Média dos 

momentos ± SD 

Pré-anestésico 
M0 55,2 ± 27,8 46,0 ± 22,3 54,8 ± 38,6 56,4 ± 31,3 53,1 ± 4,8 

M1 38,8 ± 24,4 34,0 ± 20,1 23,2 ± 4,1 37,2 ± 23,6 33,3 ± 7,0 

Manutenção 

anestésica 

M2 10,2 ± 7,9 17,6 ± 29,5 14,8 ± 8,8 11,2 ± 7,0 13,4 ± 3,4 

M3 7,2 ± 3,7 21,2 ± 28,4 13,2 ± 7,1 11,2 ± 4,5 13,2 ± 5,9 

M4 9,6 ± 7,1 19,2 ± 28,1 14,8 ± 6,8 14,8 ± 6,3 14,6 ± 4,2 

Recuperação 

anestésica 

M5 24,8 ± 7,2 28,8 ± 11,0 30,1 ± 10,3 26,2 ± 8,3 27,5 ± 2,4 

M6 26,4 ± 14,0 33,2 ± 28,5 29,6 ± 11,5 27,6 ± 15,8 29,2 ± 3,0 

M7 21,6 ± 6,3 23,2 ± 9,0 29,2 ± 15,3 20,8 ± 4,9 23,7 ± 3,8 

M8 31,6 ± 24,7 24,8 ± 12,0 24,1 ± 7,8 23,6 ± 9,7 26,0 ± 3,7 

M9 30,8 ± 25,8 30,0 ± 29,3 28,8 ± 9,6 26,8 ± 8,8 29,1 ± 1,7 

M10 24,0 ± 9,2 31,2 ± 14,4 30,0 ± 8,7 26,8 ± 8,8 28,0 ± 3,2 
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ANEXO 8 

 

 

Tabela 6 – Médias e desvios-padrão dos valores da temperatura corpórea em graus Celsius (T
o
C) durante o 

período de avaliação nos diferentes tratamentos, em cadelas submetidas a OSH. 

Letras minúsculas diferentes correspondem à diferença significativa entre os grupos na linha para cada momento, pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 

*Grupo GI – Morfina intravenosa / GII – Morfina intravenosa + Cetoprofeno intamuscular / GIII – Morfina epidural / GIV – Morfina 

epidural + Cetoprofeno intamuscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período Momentos  

Grupos* 

GI GII GIII GIV 
Média dos 

momentos ± SD 

Pré-anestésico 
M0 38,4 ± 0,6 38,7 ± 0,6 38,5 ± 0,4 38,6 ± 0,3 38,5 ± 0,1 

M1 38,2 ± 0,5 38,3 ± 0,5 38,3 ± 0,4 38,3 ± 0,5 38,3 ± 0,0 

Manutenção 

anestésica 

M2 37,8 ± 0,7 37,6 ± 0,5 37,5 ± 0,4 37,7 ± 0,7 37,6 ± 0,1 

M3 37,7 ± 1,0 37,4 ± 0,5 37,3 ± 0,5 37,5 ± 0,5 37,5 ± 0,2 

M4 37,7 ± 1,1 37,4 ± 0,6 37,2 ± 0,7 37,4 ± 0,6 37,4 ± 0,2 

Recuperação 

anestésica 

M5 37,3 ± 1,1a 37,5 ± 0,8a 37,1 ± 0,6a 37,2 ± 0,8a 37,3 ± 0,2 

M6 37,6 ± 0,9a 37,2 ± 0,8a 37,4 ± 0,8a 37,3 ± 0,4a 37,4 ± 0,2 

M7 37,8 ± 0,6a 37,1 ± 0,6a 37,4 ± 0,7ab 37,5 ± 0,2ab 37,4 ± 0,3 

M8 38,0 ± 0,4a 37,2 ± 0,7b 37,5 ± 0,8ab 37,5 ± 0,3ab 37,5 ± 0,3 

M9 38,2 ± 0,6a 37,3 ± 0,7b 37,9 ± 0,7ab 37,6 ± 0,3ab 37,7 ± 0,4 

M10 38,2 ± 0,4a 37,5 ± 0,9b 38,0 ± 0,6ab 37,7 ± 0,2ab 37,8 ± 0,3 
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ANEXO 9 

 

Normas para publicação  

Normas editoriais para publicação na Semina: Ciências Agrárias, UEL. 

Os artigos poderao ser submetidos em portugues e apos o aceite serem traduzidos para 

o ingles. 

Os artigos em inglês terão prioridade de publicação. 

Os artigos em ingles deverao estar acompanhados (como documento suplementar) do 

comprovante de traducao; correcao de um dos seguintes tradutores 

American Journal Experts. 

Editage 

Elsevier 

O autor principal deverá anexar no sistema documento comprobatório dessa correção. 

Categorias dos Trabalhos 
  
a)Artigos científicos: no máximo 20 páginas incluindo figuras, tabelas e referências bibliográficas; 
b)Comunicações científicas: no máximo 12 páginas, com referências bibliográficas limitadas a 16 citações e no máximo 

duas tabelas ou duas figuras ou uma tabela e uma figura; 
c)Relatos de casos: No máximo 10 páginas, com referências bibliográficas limitadas a 12 citações e no máximo duas 

tabelas ou duas figuras ou uma tabela e uma figura; 
d)Artigos de revisão: no máximo 25 páginas incluindo figuras, tabelas e referências bibliográficas. 
  
Apresentação dos Trabalhos 
  
Os originais completos dos artigos, comunicações, relatos de casos e revisões podem ser escritos em português,inglês 

ou espanhol, no editor de texto Word for Windows, com espaçamento 1,5, em papel A4, fonte Times New Roman, 

tamanho 11 normal, com margens esquerda e direita de 2 cm e superior e inferior de 2 cm, respeitando-se o número 

de páginas, devidamente numeradas, de acordo com a categoria do trabalho. Figuras (desenhos, gráficos e fotografias) 

e Tabelas serão numeradas em algarismos arábicos e devem estar separadas no final do trabalho. 
As figuras e tabelas deverão ser apresentadas nas larguras de 8 ou 16 cm com altura máxima de 22 cm, lembrando 

que se houver a necessidade de dimensões maiores, no processo de editoração haverá redução para as referidas 

dimensões. As legendas das figuras deverão ser colocadas em folha separada obedecendo à ordem numérica de citação 

no texto. Fotografias devem ser identificadas no verso e desenhos e gráfico na parte frontal inferior pelos seus 

respectivos números do texto e nome do primeiro autor. Quando necessário deve ser indicado qual é a parte superior 

da figura para o seu correto posicionamento no texto. 
  
Preparação dos manuscritos 
  
Artigo científico: 

  
Deve relatar resultados de pesquisa original das áreas afins, com a seguinte organização dos tópicos: Título; Título em 

inglês; Resumo com Palavras-chave (no máximo seis palavras); Abstract com Key words (no máximo seis palavras); 

Introdução; Material e Métodos; Resultados e Discussão com as conclusões no final ou Resultados, Discussão e 

Conclusões separadamente; Agradecimentos; Fornecedores, quando houver e Referências Bibliográficas. Os tópicos 

devem ser escritos em letras maiúsculas e minúsculas e destacados em negrito, sem numeração. Quando houver a 

necessidade de subitens dentro dos tópicos, os mesmos devem receber números arábicos.  O trabalho submetido não 

http://www.journalexperts.com/en/translation
http://www.editage.com.br/manuscriptediting/index.html
http://webshop.elsevier.com/languageservices/
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pode ter sido publicado em outra revista com o mesmo conteúdo, exceto na forma de resumo de congresso, nota 

prévia ou formato reduzido. 
  
A apresentação do trabalho deve obedecer à seguinte ordem: 
  
1.Título do trabalho, acompanhado de sua tradução para o inglês. 
2.Resumo e Palavras-chave: Deve ser incluído um resumo informativo com um mínimo de 150 e um máximo de 300 

palavras, na mesma língua que o artigo foi escrito, acompanhado de sua tradução para o inglês (Abstract e Key 

words). 
3.Introdução: Deverá ser concisa e conter revisão estritamente necessária à introdução do tema e suporte para a 

metodologia e discussão. 
4.Material e Métodos: Poderá ser apresentado de forma descritiva contínua ou com subitens, de forma a permitir ao 

leitor a compreensão e reprodução da metodologia citada com auxílio ou não de citações bibliográficas. 
5.Resultados e discussão com conclusões ou Resultados, Discussão e Conclusões: De acordo com o formato escolhido, 

estas partes devem ser apresentadas de forma clara, com auxílio de tabelas, gráficos e figuras, de modo a não 

deixar dúvidas ao leitor, quanto à autenticidade dos resultados, pontos de vistas discutidos e conclusões sugeridas. 
6.Agradecimentos: As pessoas, instituições e empresas que contribuíram na realização do trabalho deverão ser 

mencionadas no final do texto, antes do item Referências Bibliográficas. 
  
Observações: 
  
Quando for o caso, antes das referências, deve ser informado que o artigo foi aprovado pela comissão de bioética e foi 

realizado de acordo com as normas técnicas de biosegurança e ética. 
  
Notas: Notas referentes ao corpo do artigo devem ser indicadas com um símbolo sobrescrito, imediatamente depois da 

frase a que diz respeito, como notas de rodapé no final da página. 
  
Figuras: Quando indispensáveis figuras poderão ser aceitas e deverão ser assinaladas no texto pelo seu número de 

ordem em algarismos arábicos. Se as ilustrações enviadas já foram publicadas, mencionar a fonte e a permissão para 

reprodução. 
  
Tabelas: As tabelas deverão ser acompanhadas de cabeçalho que permita compreender o significado dos dados 

reunidos, sem necessidade de referência ao texto. 
  
Grandezas, unidades e símbolos: Deverá obedecer às normas nacionais correspondentes (ABNT).  
  
7. Citações dos autores no texto: Deverá seguir o sistema de chamada alfabética seguidas do ano de publicação de 

acordo com os seguintes exemplos: 
  
a) Os resultados de Dubey (2001) confirmam que ..... 
b) De acordo com Santos et al. (1999), o efeito do nitrogênio..... 
c) Beloti et al. (1999b) avaliaram a qualidade microbiológica..... 
d) [...] e inibir o teste de formação de sincício (BRUCK et. al., 1992). 
e) [...]comprometendo a qualidade de seus derivados (AFONSO; VIANNI, 1995). 
  
Citações com três autores 
Dentro do parêntese, separar por ponto e vírgula. 
Ex: (RUSSO; FELIX; SOUZA, 2000). 
  
Incluídos na sentença, utilizar virgula para os dois primeiros autores e (e) para separar o segundo do terceiro. 
Ex: Russo, Felix e Souza (2000), apresentam estudo sobre o tema.... 
  
Citações com mais de três autores 
Indicar o primeiro autor seguido da expressão et al. 
Observação: Todos os autores devem ser citados nas Referências Bibliográficas. 
8. Referências Bibliográficas: As referências bibliográficas, redigidas segundo a norma NBR 6023, ago. 2000, da ABNT, 

deverão ser listadas na ordem alfabética no final do artigo. Todos os autores participantes dos trabalhos deverão ser 
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relacionados, independentemente do número de participantes (única exceção à norma – item 8.1.1.2). A exatidão e 

adequação das referências a trabalhos que tenham sido consultados e mencionados no texto do artigo, bem como 

opiniões, conceitos e afirmações são da inteira responsabilidade dos autores. 
As outras categorias de trabalhos (Comunicação científica, Relato de caso e Revisão) deverão seguir as mesmas 

normas acima citadas, porem, com as seguintes orientações adicionais para cada caso: 
  
Comunicação científica 
  
Uma forma concisa, mas com descrição completa de uma pesquisa pontual ou em andamento (nota prévia), com 

documentação bibliográfica e metodologia completas, como um artigo científico regular. Deverá conter os seguintes 

tópicos: Título (português e inglês); Resumo com Palavras-chave; Abstract com Key words; Corpo do trabalho sem 

divisão de tópicos, porém seguindo a seqüência – introdução, metodologia, resultados (podem ser incluídas tabelas e 

figuras), discussão, conclusão e referências bibliográficas. 
  
Relato de caso 
  
Descrição sucinta de casos clínicos e patológicos, achados inéditos, descrição de novas espécies e estudos de ocorrência 

ou incidência de pragas,  microrganismos ou parasitas de interesse agronômico, zootécnico ou veterinário.  Deverá 

conter os seguintes tópicos: Título (português e inglês); Resumo com Palavras-chave; Abstract com Key-words; 

Introdução com revisão da literatura; Relato do (s) caso (s), incluindo resultados, discussão e conclusão; Referências 

Bibliográficas. 
  

Artigo de revisão bibliográfica 
  
Deve envolver temas relevantes dentro do escopo da revista. O número de artigos de revisão por fascículo é limitado e 

os colaboradores poderão ser convidados a apresentar artigos de interesse da revista. No caso de envio espontâneo do 

autor (es), é necessária a inclusão de resultados relevantes próprios ou do grupo envolvido no artigo, com referências 

bibliográficas, demonstrando experiência e conhecimento sobre o tema. 
O artigo de revisão deverá conter os seguintes tópicos: Título (português e inglês); Resumo com Palavras-chave; 

Abstract com Key-words; Desenvolvimento do tema proposto (com subdivisões em tópicos ou não); Conclusões ou 

Considerações Finais; Agradecimentos (se for o caso) e Referências Bibliográficas. 
  

Outras informações importantes 
  
1A publicação dos trabalhos depende de pareceres favoráveis da assessoria científica "Ad hoc" e da aprovação do 

Comitê Editorial da Semina: Ciências Agrárias, UEL. 
2.Não serão fornecidas separatas aos autores, uma vez que os fascículos estarão disponíveis no endereço eletrônico da 

revista (http://www.uel.br/revistas/uel). 
3.Os trabalhos não aprovados para publicação serão devolvidos ao autor. 
4.Transferência de direitos autorais: Os autores concordam com a transferência dos direitos de publicação do referido 

artigo para a revista. A reprodução de artigos somente é permitida com a citação da fonte e é proibido o uso 

comercial das informações. 
5.As questões e problemas não previstos na presente norma serão dirimidos pelo Comitê Editorial da área para a qual 

foi submetido o artigo para publicação. 
  

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao Editor". 

2. Informo que o material está corretamente formatado e que os Documentos Suplentares 

serão carregados, ESTANDO CIENTE que aformatação incorreta importará na 

SUSPENSÃO do processo de avaliação SEM AVALIAÇÃO DO MÉRITO. 

3. No passo seguinte preencher os metadados em inglês. 

http://www.uel.br/proppg/semina
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Para incluí-los, após salvar os dados de submissão em portugues, clicar em "editar metadados" no 

topo da página - alterar o idioma para o inglês e inserir: titulo em ingles, abstract e key words. Salvar 

e ir para o passo seguinte. 

4. Devem ser preenchidos dados de autoria de todos os autores no processo de submissão. 

Utilize o botão "incluir autor" 

5. A identificação de autoria do trabalho foi removida do arquivo e da opção Propriedades 

no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso submetido para 

avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis em Assegurando a 

Avaliação Cega por Pares. 

6. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF (desde 

que não ultrapassem 2MB) 

7. O texto está em espaço 1,5; fonte Time New roman de tamanho 11; emprega itálico em vez de 

sublinhado (exceto em endereços URL); 

O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos emDiretrizes para Autores, na 

seção Sobre a Revista. 

8. Atesto que foram seguidas todas as normas éticas, em caso de pesquisa com seres vivos, 

estando de posse dos documentos comprobatórios de aprovação por Comitê de Ética e 

Termo de Livre consentimento caso sejam solicitados. Tendo sido citado no texto a 

obediência aos preceitos éticos cabíveis. 

9. Taxa de Submissão de novos artigos 

  

Declaração de Direito Autoral 
Os Direitos Autorais para artigos publicados nesta revista são de direito do autor. Em virtude da 

aparecerem nesta revista de acesso público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, 

em aplicações educacionais e não-comerciais. 
A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e 

gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua e a credibilidade do veículo. Respeitará, no 

entanto, o estilo de escrever dos autores. 
Alterações, correções ou sugestões de ordem conceitual serão encaminhadas aos autores, quando 

necessário. Nesses casos, os artigos, depois de adequados, deverão ser submetidos a nova apreciação. 
As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade. 
  

Política de Privacidade 
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados 

por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 
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