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RESUMO 

CONTROLE ANALGÉSICO EM CÃES COM ÊNFASE EM ANTI-

INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS  

O conhecimento sobre dor e analgesia é essencial para a prática veterinária. A 

dor é considerada como o quinto sinal vital e quando não tratada, traz 

consequências para o bem-estar, aumenta o período de convalescença e 

influencia o funcionamento do organismo e comportamento do animal, sendo 

obrigação do Médico Veterinário avaliar corretamente a dor e promover a 

analgesia necessária. Entre os analgésicos disponíveis, os anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINEs) estão entre os mais prescritos, pela sua eficácia, facilidade de 

aquisição e de administração pelo proprietário. O mecanismo de ação dos AINEs 

se dá pela inibição das enzimas cicloxigenases (COX) no processo de inflamação, 

que fazem parte da cascata do ácido araquidônico. Esses fármacos exercem 

efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos. O uso dos AINEs em cães é 

indicado para analgesia no pré, trans e pós-operatório, para condições 

inflamatórias em geral, particularmente musculoesqueléticas, e para uso crônico 

no tratamento da osteoartrite. No mercado, estão disponíveis AINEs com 

diferenças significativas para a escolha do mais indicado para cada paciente, 

como grau de seletividade para as enzimas COX-1 ou COX-2, ocorrência de 

efeitos adversos, diferença na potência, segurança para uso prolongado, 

apresentações, vias de administração e tempo de atuação. Este trabalho revisa a 

fisiologia da dor, a ação, efeitos adversos e singularidades dos principais AINEs, 

para o correto entendimento dessa importante classe farmacológica na Medicina 

Veterinária canina. 

Palavras-chave: anti-inflamatórios não esteroidais, cães, dor, analgesia 
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ABSTRACT 

NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMATORY ANALGESICS IN PAIN MANAGEMENT 

IN DOGS 

Pain is considered as the fifth vital sign and if not treated, it affects welfare, 

increases recovery time and impacts on body functions and animal behavior. It is 

imperative to veterinarians to assess pain and promote proper analgesia. Among 

the available analgesic pharmacologic classes, the non-steroidal anti-inflammatory 

drugs (NSAIDs) are one of the most prescribed drugs due to their efficacy, easy 

access and use by owners. NSAIDs act through inhibition of cycloxygenase 

enzymes (COX), which are part of the arachidonic acid pathway of inflammatory 

process. These drugs have anti-inflammatory, analgesic and antipyretic effects. 

Their use in dogs is indicated for relieving postoperative pain, and inflammatory 

conditions, particularly musculoskeletal diseases, and for chronic use in the 

treatment of osteoarthritis. Multiple NSAID drugs are available, which means the 

possibility of choosing the most suitable for each patient. It is possible to 

differentiate selectivity for COX-1 or COX-2, adverse effects, potency, 

presentation, route of administration, safety for chronic use and time of action. The 

aim of this study was to assess pain physiology and the use of NSAIDs and its 

adverse effects and singularities, for a better understanding of these important 

drugs in canine medicine.   

Keywords: non-steroidal anti-inflammatory drugs, dogs, pain, analgesia 
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1. Introdução 

 A dor em animais e seu tratamento têm recebido atenção cada vez maior 

na Medicina Veterinária, tanto por parte dos veterinários quanto por parte dos 

proprietários, que muitas vezes consideram seus animais como membros da 

família. Ela vem sendo considerada como o quinto sinal vital, juntamente com a 

temperatura, pulso, frequência cardíaca e frequência respiratória (FANTONI, 

2012). 

 A dor é prejudicial à condição física e funcional dos animais, 

comprometendo a qualidade de vida e resultando em mudanças psicomotoras e 

comportamentais prejudiciais (FLÔR et al., 2013). Pacientes com dor apresentam 

atraso na cura de lesões e recuperação de doenças, falta de apetite, 

emagrecimento e imunodepressão, entre outros sinais. Além disso, a avaliação e 

tratamento da dor é obrigação moral e ética do Médico Veterinário (FANTONI, 

2012).  

 A maioria das condições dolorosas envolvem um componente inflamatório 

(EPSTEIN et al., 2015), assim, os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) 

exercem papel importante na terapia analgésica multimodal, sendo muito usados 

no pós-cirúrgico e em tratamentos de desordens musculoesqueléticas e 

articulares. Além de suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, estudos 

sugerem que AINEs específicos podem inibir o crescimento tumoral e metástases 

(SOTTNIK et al., 2010), sendo usados como adjuvante em alguns protocolos de 

tratamento de pacientes oncológicos. 

 Os AINEs, com sua atuação no tratamento da dor, inflamação e febre, 

estão entre os medicamentos mais prescritos na Medicina Veterinária. 

Apresentam como vantagem o fato de não produzirem sedação ou ataxia como 

os analgésicos narcóticos, não terem o uso restrito a ambientes hospitalares, não 

exigirem prescrições especiais e serem de fácil administração e acesso por parte 

dos proprietários. 

 A importância dos AINEs na Medicina Veterinária traz a necessidade do 

entendimento dessa classe farmacológica, para que seja realizado o uso correto e 

se evitem complicações e efeitos adversos. As opções no mercado exigem o 

conhecimento das particularidades de cada fármaco, já que até hoje não se 
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encontrou um fármaco "superior" aos outros, sendo sempre necessário que se 

pesem os efeitos esperados, os riscos associados e a condição do paciente. 

 

2. Dor e analgesia 

 De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a 

dor pode ser definida como "uma experiência sensorial e emocional desagradável, 

associada a lesões reais ou potenciais", e deve ser avaliada pelas alterações 

comportamentais e fisiológicas. Sinais fisiológicos incluem aumento das 

frequências cardíaca e respiratória, pressão arterial e temperatura, além de 

dilatação pupilar. O cão pode apresentar alterações em relação ao seu 

comportamento normal, como diminuição da atividade, letargia, falta de apetite, 

inquietude, postura alterada, vocalização, agressividade e diminuição na interação 

com outros animais e membros da família. Quando palpado, há aumento da 

tensão corporal, esquiva e tentativa de defesa. É importante que o veterinário se 

acostume a observar e interagir com o paciente, utilizando em sua rotina métodos 

de avaliação de dor, como as escalas unidimensionais e multidimensionais, que 

podem ser de simples a complexas, sendo interessante encontrar uma que se 

ajuste a realidade de cada clínica (HELLYER et al., 2007a). 

 As respostas à dor e ao estresse levam à ativação do sistema nervoso 

simpático, secreção de glicocorticoides, como o cortisol, aumento no 

metabolismo, retenção de sódio e água e alterações no metabolismo de 

carboidratos e proteínas. Quando sustentado, o estresse gera respostas 

endócrinas e imunes que superam a homeostase, resultando em automutilação, 

incompetência imune e até mesmo em morte (MUIR, 2015). 

 Para que o paciente sinta a dor, quatro processos são necessários: 

transdução, transmissão, modulação e percepção. A transdução ocorre quando 

um estímulo nocivo gera uma mensagem elétrica pelos nociceptores. Os 

nociceptores periféricos são compostos por terminais livres de pequenas fibras 

mielinizadas (A-δ) e não mielinizadas (C polimodais) que respondem a estímulos 

mecânicos, químicos ou térmicos.  As fibras A-δ podem ser classificadas em 

mecanoreceptores de alto limiar ou em nociceptor mecanotérmico, dependendo 

se ele responde à pressão, a estímulos térmicos ou ambos. Essas fibras são 

responsáveis pela dor inicial rápida, aguda e localizada após um estímulo nocivo. 
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As fibras do tipo C respondem a estímulos mecânicos, térmicos e químicos, 

sendo, por isso, conhecidas como polimodais. Elas geram dor mais difusa e lenta, 

em comparação à mediada pelas fibras A-δ. A transdução em tecidos somáticos 

mais profundos pode ocorrer de forma diferente, devido a estímulos como 

atividade muscular e extensão articular. Os nociceptores viscerais, diferentemente 

dos receptores cutâneos, respondem à torção, distensão e isquemia, também 

sendo sensibilizados em resposta à inflamação (PERKOWSKI & WETMORE, 

2006). A mensagem é modulada quando passa pelas sinapses na medula 

espinhal, tálamo e outras áreas do mesencéfalo e tronco cerebral. Pode seguir 

por vias inibitórias ou excitatórias antes da retransmissão até áreas mais 

superiores do encéfalo. As hipersensibilizações periférica e central podem ocorrer 

por estímulos repetitivos, que levam à diminuição do limiar das células e aumento 

da resposta a esses estímulos (PERKOWSKI & WETMORE, 2006). Mediadores 

inflamatórios liberados em resposta ao dano tecidual sensibilizam nervos 

periféricos, e o glutamato, agindo em receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA), 

é visto como o neurotransmissor principal a mediar mudanças neuronais centrais 

após estímulo doloroso (WETMORE, 2006). 

 Por fim, o trato espinotalâmico transmite os sinais aferentes modificados 

para o tálamo e, deste, os sinais são projetados para o córtex somatosensorial, 

responsável pelo reconhecimento, aprendizagem e memória de eventos 

dolorosos. O córtex insular é envolvido na resposta autonômica ao estímulo 

doloroso e o giro cingulado anterior é envolvido na resposta comportamental à 

dor. A integração de todos os processos anteriores leva a percepção consciente 

da dor (MEINTJES, 2012). 

 A dor pode ser classificada em aguda, quando ela ocorre no tempo 

esperado de inflamação e cura, com duração de até três meses, ou em dor 

crônica, quando ela permanece por mais de três a seis meses (EPSTEIN et al, 

2015). A dor crônica está associada a condições como osteoartrite e neoplasia, 

ou ainda, com dor crônica pós-cirúrgica ou neuropática pelo dano ao tecido neural 

(MACFARLANE et al., 2014). 

 Outra categorização, também importante para a decisão do tratamento da 

dor, é a classificação em nociceptiva, inflamatória ou patológica. A dor nociceptiva 

ocorre quando os receptores neurais periféricos são ativados por estímulos 
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dolorosos, como incisão cirúrgica, calor, frio, entre outros. A dor inflamatória 

resulta da resposta do sistema imune à injúria ou infecção, e a dor patológica 

ocorre quando a dor é amplificada e sustentada por mudanças moleculares, 

celulares e microanatômicas, acarretando hipersensibilização periférica e central. 

Ela é caracterizada pela hiperalgesia, com resposta exagerada ao estímulo 

nocivo, ou pela alodínia, quando um estímulo não doloroso, como pressão ou 

tato, é percebido como sendo doloroso. Por fim, a dor se prolonga por períodos 

além do esperado para a inflamação e cura. Sob determinadas condições podem 

ocorrer alterações genômicas e fenotípicas que originam a dor neuropática, 

quando ela passa a ser considerada uma doença do sistema nervoso central 

(SNC) (EPSTEIN et al., 2015).  

 A analgesia pode ser considerada clinicamente como a redução da dor 

percebida (HELLYER et al., 2007b) e entre as estratégias para o seu tratamento, 

a analgesia preemptiva, na qual a administração de analgésicos é realizada antes 

do estímulo doloroso, reduz as doses dos fármacos necessários para o alívio da 

dor, quando comparada ao uso de analgésicos somente após o estímulo doloroso 

(WETMORE, 2006). 

 Outra estratégia é a terapia multimodal, em que se utiliza a combinação de 

analgésicos de classes e mecanismos de ação distintos, visando exercer efeitos 

em diferentes pontos do processo álgico e buscando analgesia mais eficiente. 

Além disso, analgésicos usados conjuntamente possuem efeitos aditivos e 

sinérgicos, reduzindo a dose necessária de cada um e, portanto, diminuindo a 

ocorrência de efeitos adversos de cada fármaco (WETMORE, 2006). 

 

3. Classes de analgésicos  

3.1 Opioides 

 Os opioides são compostos com semelhança com a morfina, que 

apresentam características sedativas e hipnóticas, sendo considerados os 

analgésicos mais potentes disponíveis atualmente. Nesse grupo estão os 

derivados naturais (opiáceos) do ópio e os sintéticos (opioides). São os fármacos 

mais efetivos para tratamento da dor aguda e podem ter papel no manejo da dor 

crônica (EPSTEIN et al., 2015). Exercem sua ação nos receptores opioides, mu 

(μ), kappa (κ), delta (δ) e sigma (σ), mimetizando os opioides endógenos. Os 
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receptores opioides estão distribuídos no SNC e em outros tecidos. A ação dos 

opioides inibe a liberação de neurotransmissores, como a substância P, e também 

têm ação inibitória de vias nociceptivas ascendentes (FANTONI, 2012).  

 O metabolismo de primeira passagem pelo fígado desses medicamentos, 

torna a sua biodisponibilidade oral baixa, sendo mais comumente administrados 

por vias parenterais, como intravenosa (IV), intramuscular (IM), subcutânea (SC), 

epidural ou intra-articular (WETMORE, 2006). 

 O uso de opioides deve ser feito com consciência dos seus efeitos de 

depressão respiratória, bradicardia, sedação ou possível excitação, náusea e 

vômito, hipotermia, hipotensão, constipação e retenção urinária (FANTONI, 2012).  

 

3.2 Agonistas α-2 adrenérgicos 

 Os agonistas α-2 adrenérgicos promovem sedação e analgesia ao 

interagirem com receptores α-2 adrenérgicos no SNC, resultando em diminuição 

da liberação supraespinhal de noradrenalina e hiperpolarização dos neurônios e 

inibição da liberação de substância P no corno dorsal da medula espinhal (POHL 

et al., 2012). Adicionalmente, possuem relação sinérgica de analgesia e sedação 

com os opioides, portanto, quando o uso for associado, as doses podem ser 

reduzidas (EPSTEIN et al., 2015). 

 Os agonistas α-2 produzem efeitos colaterais sistêmicos pronunciados, 

como hipertensão por vasoconstrição, bradicardia reflexa, hipotensão tardia, 

depressão respiratória, êmese e aumento na produção de urina (RANKIN, 2015). 

 

3.3 Anestésicos locais 

 Única classe de fármacos que traz completa analgesia, os anestésicos 

locais agem pelo bloqueio reversível dos canais de sódio na membrana neuronal, 

inibindo a geração de potencial de ação e a propagação do impulso nervoso. 

Quando usados em infiltração local ou bloqueio regional de nervos, impedem a 

transdução e transmissão pelas fibras sensitivas e motoras. Ademais, podem ser 

usados por via epidural ou intratecal, para bloqueio da transmissão de sinais 

nociceptivos do corno dorsal da medula espinhal para centros supraespinhais e 

podem ser associados a vasoconstritores como a adrenalina, reduzindo a 
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absorção sistêmica do anestésico e aumentando a duração de seu efeito 

(PERKOWSKI & WETMORE, 2006). 

 Sobredose, absorção exagerada ou injeção intravascular podem atingir 

outras membranas e gerar toxicidade, sendo principalmente atingidos o SNC e o 

coração. A ação sobre o SNC pode gerar sedação ou convulsão, perda da 

consciência, coma e apneia. No coração, ocorre redução de excitabilidade elétrica 

do miocárdio, taxa de condução e força contrátil (FANTONI et al., 2006). 

 

3.4 Antagonistas de receptor de NMDA  

 A contribuição do receptor NMDA para a sensibilização e hiperalgesia no 

SNC, levou a pesquisas de terapias para minimizar o aumento progressivo e 

repetido de descargas no potencial de ação dos neurônios do corno dorsal da 

medula espinhal. Dois fármacos com atividade antagonista nesse receptor 

possuem relevância na Medicina Veterinária, a cetamina e a amantadina 

(LAMONT, 2008). 

 A cetamina é um adjuvante analgésico em doses subanestésicas e é 

indicada para dor aguda pós-operatória e neuropática, sendo bastante empregada 

em infusão contínua em cirurgias com trauma extensivo (LAMONT, 2008). A 

amantadina, diferentemente da cetamina, não possui efeitos psicotrópicos, sendo 

preconizada para o tratamento da dor crônica. O efeito da amantadina é esperado 

quando a dor ou sensibilização central já estão presentes e não se espera, 

portanto, que reduza estímulos agudos. O uso deve ser associado a outros 

fármacos, aumentado o potencial analgésico de analgésicos como os opioides e a 

gabapentina (KUKANICH, 2013). 

 

3.5 Anticonvulsivantes 

 A gabapentina é um análogo estrutural do neurotransmissor inibitório ácido 

gama amino butírico (GABA). É um anticonvulsivante com propriedades 

ansiolíticas e analgésicas, com mecanismo de ação não totalmente estabelecido, 

com possibilidade de interação com o receptor NMDA, com canais iônicos e 

também de causar aumento das concentrações de GABA no cérebro. A indicação 

de uso é como adjuvante analgésico para controle da dor neuropática 

(CROCIOLLI et al., 2015). Efeitos adversos associados à gabapentina incluem 
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sedação, ataxia, sonolência, cansaço e ganho de peso (LAMONT, 2008). Outros 

anticonvulsivantes, como a pregabalina, podem exercer efeitos analgésicos, no 

entanto, ainda faltam estudos para o uso seguro em cães (KUKANICH, 2013).  

 

3.6 Antidepressivos 

 A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico, com probabilidade de 

promover analgesia ao aumentar a inibição descendente na medula espinhal, por 

ser um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, além de ação 

provável em outros locais, como receptores NMDA, opioidérgicos e gabaérgicos, 

e efeitos anti-inflamatórios. Possui indicação para tratamento da dor neuropática e 

crônica. Efeitos adversos relatados incluem sedação, êmese e alteração no 

apetite, sendo que altas doses podem provocar convulsão e hepatotoxicidade 

(NORKUS et al., 2015). 

 

3.7 Bifosfonatos 

 Os bifosfonatos inibem a reabsorção óssea pela redução da atividade 

osteoclástica. Foi demonstrado que esses fármacos também atuam como 

adjuvantes no controle da dor associada ao câncer ósseo primário ou metastático. 

Sua indicação de uso é como adjuvante analgésico em pacientes oncológicos 

(GRUBB, 2010). 

 

3.8 Intervenções não farmacológicas 

 Tratamentos não farmacológicos funcionam com adjuvantes na prevenção, 

manejo e tratamento da dor, sendo considerados como parte de um plano 

individualizado e balanceado (HELLYER et al., 2007a). Perda de peso, 

acupuntura, fisioterapia, mudanças nutricionais, uso de nutracêuticos, 

modificações térmicas, mudanças ambientais e, até mesmo, melhora na forma de 

manuseio e abordagem dos paciente, podem auxiliar a melhora clínica destes 

(EPSTEIN et al., 2015).  

 

4. Anti-inflamatórios não esteroidais e o processo inflamatório 

 O processo inflamatório ocorre em resposta a um estímulo, seja ele 

químico, mecânico ou físico, interno ou externo e que resulta em liberação de 
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mediadores químicos que terão ações vasculares e celulares, com o objetivo de 

combater o agente causador da injúria e reparar tecidos danificados. Pode ser 

classificado como agudo, quando ocorre em curto espaço de tempo e se 

apresenta com os sinais clássicos da inflamação, ou seja, com dor, calor, rubor, 

edema e perda de função. Pode ainda ser classificado como crônico, com 

duração indeterminada e variando a resposta de acordo com os tipos de 

mediadores envolvidos (TASAKA, 2006). Caso o processo inflamatório se torne 

exagerado, com dor e liberação de mediadores, é necessário intervenção (KIM & 

GIORGI, 2013). Os AINEs promovem efeitos analgésicos e anti-inflamatórios e 

inibem a transmissão espinhal nociceptiva, sendo indicados para situações de 

edema e inflamação (LUNA et al., 2007) 

 Quando ocorre injúria tecidual, as membranas celulares são danificadas e 

lipocortinas são liberadas, ativando a fosfolipase A2, que libera o ácido 

araquidônico (AA) da membrana fosfolipídica como um ácido graxo livre. O AA 

segue por dois caminhos, a via da lipoxigenase (LOX) ou a via da cicloxigenase 

(COX) (KAY-MUGFORD et al., 2000) e, por uma séria de reações em cascata, 

são formados grupos de mediadores biológicos, os ecoisanoides. As enzimas 

COX originam as prostaglandinas (PGs) e os tromboxanos A2 (TXA2), enquanto 

que as LOX geram leucotrienos (LT) e lipoxinas, como ilustrado na figura 1 (LEES 

et al., 2004). 

 O mecanismo de ação dos AINEs se dá pela inibição das enzimas COX, 

que catalisam a conversão do AA em PGs e tromboxanos (TXs) (INNES et al., 

2010), resultando em efeitos anti-inflamatórios, antipiréticos e analgésicos 

(PERKOWSKI & WETMORE,  2006).  As COX se apresentam em três isoformas, 

COX-1, COX-2 e COX-3. A primeira é constitutiva dos tecidos e presente na 

mucosa gástrica, rim, fígado e plaquetas, exercendo funções fisiológicas de 

proteção da mucosa, fluxo renal e hemostasia. A isoforma COX-1 produz diversos 

ecoisanoides, sendo os principais a prostraglandina E2 (PGE2) e o TXA2. As PGs 

causam vasodilatação de arteríolas, aumentando o aporte sanguíneo para a área 

lesada e, embora tenham pequena capacidade de aumentar a permeabilidade a 

proteínas plasmáticas, têm ação sinérgica com mediadores como histamina e 

bradicinina, que aumentam a permeabilidade. Vários mediadores, incluindo a 

bradicinina e a histamina, induzem a dor pela sensibilização de nociceptores, 
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sendo esses mediadores liberados no local da inflamação (LEES et al., 2004). A 

PG2, além de provocar vasodilatação e sensibilização de nociceptores, possui 

efeitos gastrintestinais, como aumento da produção de muco e da secreção de 

bicarbonato e a diminuição da secreção de ácido clorídrico pelo estômago. O 

TXA2 aumenta a agregação plaquetária e provoca vasocontrição, sendo 

importante na coagulação e formação de coágulos (KUKANICH et al., 2012). 

 

    Injúria                    Fosfolipídios de Membrana Celular 

                                                         Fosfolipase A2 

                             Ácido  Araquidônico        15-Lipoxigenase      Lipoxinas 

                       

  5-Lipoxigenase             Cicloxigenases 1 e 2          (-) AINE 

 

                        5-HPETE                         ProstaglandinaG2 

 

                  LTA4         5-HETE                 ProstaglandinaH2 

   

    LTB4           LTC4 

                                                               Tromboxanos                     Prostaciclina 

                   LTD4                                       Prostaglandina 

                                             TXA2 

                   LTE4                                                 PGE2                    PGD2 

                                          TXB2                                 PGF2 

Figura 1: Cascata do Ácido Araquidônico. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 A enzima COX-2 é induzível em células inflamatórias, nervos periféricos e 

SNC, se apresentado de forma constitutiva em alguns tecidos, como os rins, e 

sendo responsável pela produção de uma variedade de eucoisanoides, sendo os 

principais, a PGE2 e a prostaciclina (PGI2). A atividade da COX-2 aumenta 

perifericamente e centralmente o processo inflamatório, e é responsável pela dor 

e hiperalgesia após injúria (LUNA et al., 2007) . A PGI2 é sintetizada pelas células 

endoteliais e resulta em vasodilatação e inibição da agregação plaquetária, tendo 

efeito oposto ao do TXA2. A PGI2 também foi identificada em tecidos inflamatórios 
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e no trato gastrintestinal, produzindo efeitos protetores similares à PGE2. A PGE2 

e a PGI2 aumentam a excreção e inibem a reabsorção de sódio, alterando o 

transporte do íon cloreto. Elas também estimulam a liberação de renina e alteram 

o fluxo sanguíneo renal (KUKANICH et al., 2012). Como a enzima COX-2 também 

é expressa no corno dorsal da medula espinhal e contribui para a propagação do 

estímulo doloroso, a inibição da COX-2 também produz efeitos analgésicos 

centrais (PERKOWSKI & WETMORE, 2006). 

 A enzima COX-3 foi identificada no córtex cerebral dos cães, com pouca 

quantidade encontrada perifericamente (KUKANICH et al.,2012). Ela produz 

prostaglandinas que induzem à febre e sua inibição produz efeitos analgésicos e 

antipiréticos (FANTONI, 2012). 

  A via do AA com a enzima 5-LOX também produz uma série de LTs. Eles 

são associados com vasocontrição, aumento da permeabilidade vascular, 

broncoconstrição e quimiotaxia de neutrófilos, linfócitos e eosinófilos (KUKANICH 

et al., 2012). Foi demonstrado que a inibição de COX-1, COX-2, ou ambas, faz 

com que haja desvio do AA para o caminho da LOX, resultando em aumento dos 

leucotrienos. A contribuição dos leucotrienos derivados da LOX na inflamação 

levou ao desenvolvimento de AINEs que inibem as vias de COX e LOX 

(KUSHIRO-BANKER et al., 2012). 

 A via da COX é regulada também na medula espinhal, o que sugere que os 

AINEs podem ter seu efeito analgésico não somente perifericamente, mas 

também em âmbito central. Além da inibição da COX, os AINEs apresentam 

outros mecanismos de ação, como supressão da ativação do fator nuclear kappa 

B (NFκ-B), um promotor de mediadores inflamatórios, inibição da proteína 

ativadora 1 (AP-1), alteração dos canais iônicos, entre outros mecanismos não 

totalmente elucidados (KUKANICH et al., 2012). 

 A introdução de novos AINEs seletivos para a isoforma COX-2 objetivou a 

redução dos efeitos adversos, particularmente gastrintestinais, mantendo os 

efeitos anti-inflamatórios e analgésicos (GRUET et al., 2013). A relação entre as 

enzimas COX-1/COX-2, também conhecida como IC50 (a relação de inibição de 

50% de COX-1 e 50% de COX-2), já foi referida como uma medida de segurança 

dos AINEs, mas hoje já se sabe que ela apenas se aplica ao potencial de diminuir 
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a frequência de efeitos adversos gastrintestinais, não tendo relação com efeitos 

renais e hepáticos, ou mesmo com a eficácia (KUKANICH et al., 2012). 

 

4.1 Características farmacocinéticas gerais dos AINEs 

 Os AINEs são, em sua maioria, ácidos fracos, sendo bem absorvidos pelo 

estômago do cão, devido ao pH baixo. Apresentam boa biodisponibilidade oral, no 

entanto, alguns fármacos como robenacoxib, flunixin e fenilbutazona não devem 

ser administrados juntos às refeições, pois a comida pode prejudicar a absorção 

oral. Os AINEs também exibem boa biodisponibilidade após aplicação subcutânea 

e intramuscular, para as formulações parenterais (FANTONI, 2012). 

 Como ácidos fracos, os AINEs penetram rapidamente em tecidos 

inflamados e se concentram em locais de pH mais baixo, como fluido extracelular 

e locais de inflamação, resultando em uma maior duração de efeito em relação a 

sua meia-vida. Apresentam lipossolubilidade de média a alta e, portanto, 

atravessam a barreira hematoencefálica. Possuem alto grau de ligação a 

proteínas plasmáticas, o que limita a passagem do plasma para o interstício e 

líquidos celulares, mas facilita a passagem para o exsudato inflamatório rico em 

proteínas, auxiliando o incremento da concentração do fármaco no local da 

inflamação (FANTONI, 2012). 

 Os AINEs são metabolizadas no fígado, no geral, para metabólitos inativos, 

mas alguns metabólitos são ativos como a oxifenilbutazona, da fenilbutazona, e o 

salicilato, da aspirina. Todos os AINEs sofrem algum grau de circulação entero-

hepática e a excreção renal é a via mais importante de eliminação, pela filtração 

glomerular e excreção tubular. A excreção renal do fármaco original é limitada 

pela alta ligação a proteínas plasmáticas, apenas a fração livre está disponível 

para a ultrafiltração nos capilares glomerulares. Alguns AINEs possuem 

eliminação pela bile (FANTONI, 2012). 

 

4.2 Efeitos adversos associados ao uso dos AINEs 

4.2.1 Efeitos gastrintestinais 

 Os efeitos adversos mais comuns dos AINEs são a ulceração 

gastrintestinal e hemorragia, mas outros efeitos como anorexia, vômito, diarreia, 

melena, colite e dor abdominal podem ser observados (MONTEIRO-STEAGAL et 
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al., 2013). No trato gastrintestinal dos cães, as enzimas COX-1 e COX-2 são 

constitutivas e a inibição destas pode levar à gastrite, enterite, ulceração e 

perfuração. Os efeitos ocorrem indiretamente pela inibição da PGE2 e, 

diretamente, pela irritação da mucosa gastrintestinal. Muitos AINEs são ácidos 

fracos e podem irritar as mucosas quando administrados oralmente. Caso sejam 

administrados por outra via, podem irritar as mucosas quando secretados pela 

bile (KUKANICH et al., 2012). 

 Os COX-2 seletivos supostamente causam menos efeitos adversos 

gastrintestinais, no entanto, esses efeitos ainda podem ser vistos. Os fatores de 

risco para efeitos adversos gastrintestinais são doses incorretas, uso 

concomitante com outro AINE ou corticosteroide ou, ainda, a não suspensão do 

uso após sinais de irritação gastrintestinal (EPSTEIN et al., 2015).  

 

4.2.2 Efeitos Renais  

 As COX são constitutivas nos rins e aumentam sua expressão em 

situações de isquemia renal e hipotensão (KUKANICH et al., 2012). As PGs 

exercem efeitos variados nos rins, atuando na hemodinâmica e hemostasia, e 

possuem função citoprotetora. Também participam do sistema renina-

angiotensina-aldosterona, promovendo a liberação de renina em resposta a 

baixos volumes de fluido extracelular (SURDYK et al., 2011). 

 Em situações de diminuição do volume, hipotensão ou hiponatremia, a 

produção de PGE2 pelas COX-2 aumenta, causando vasodilatação e ajudando a 

manter a perfusão, exercendo, portanto, papel importante na manutenção da 

perfusão renal em situações de hipovolemia, nas quais pode ocorrer injúria renal 

secundária à administração de AINEs, resultado da inibição da síntese de PGs 

(KUKANICH et al., 2012). A nefrotoxicidade associada aos AINEs é, desse modo, 

caracterizada pela diminuição da função tubular e da perfusão, ou pela retenção 

de sódio e fluidos (BORGES et al., 2013). 

 A doença renal induzida pelos AINEs é mais associada com outros fatores, 

como desidratação, anestesia mal conduzida, choque ou alguma doença renal 

pré-existente (KUKANICH et al., 2012).  Além disso, é necessário precaução em 

situações de insuficiência cardíaca congestiva ou hipertensão (PERKOWSKI & 

WETMORE, 2006).  
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4.2.3 Efeitos hepáticos 

 Os efeitos adversos hepáticos dos AINEs podem ser divididos em 

intrínsecos, com toxicidade dose dependente, ou em idiossincráticos, com 

toxicidade independente da dose. Os efeitos intrínsecos ocorrem com sobredose 

da medicação, enquanto que os idiossincráticos acontecem com a dose 

recomendada do produto (KUKANICH et al., 2012). A necrose hepatocelular 

idiossincrática é uma reação à molécula administrada (EPSTEIN et al., 2015).  

Anorexia, vômito, icterícia e aumento das enzimas hepáticas podem ser vistos, 

sendo recomendada a suspensão do uso do medicamento (PERKOWSKI & 

WETMORE, 2006). 

 

4.2.4 Aumento do tempo de coagulação 

 Os AINEs  inibem a função plaquetária em decorrência da redução da 

produção de TX, um ecoisanoide proagregatório, sendo a enzima COX-1 a 

mediadora desta ação, podendo causar problemas de coagulação (LUNA et al., 

2007). O cuidado com sangramentos é particularmente importante com o uso da 

aspirina, que causa inibição irreversível da COX-1 por acetilação, sendo que sua 

função só retorna ao normal com a produção de novas plaquetas (PERKOWSKI & 

WETMORE, 2006). No entanto, outros AINEs também podem inibir a síntese de 

TXs, sendo mais comumente implicados os fármacos com maior seletividade a 

COX-1 (LASCELLES et al., 2005). 

 

4.2.5 Efeitos ósseos 

 Há controvérsias quanto ao possível retardo da cicatrização óssea 

envolvendo os AINEs inibidores seletivos de COX-2. A premissa desse efeito 

adverso se baseia no efeitos anabólicos da PGE2 sobre a osteogênese, que 

promove a diferenciação de osteoblastos (OH et al., 2014). Entretanto, muitos 

fatores influenciam a cicatrização óssea e ainda não se observam sinais clínicos 

significativos desses efeitos adversos em cães (LASCELLES et al., 2005).  

 

4.3 Interações medicamentosas 

 O uso de AINE conjuntamente com corcosteroides é contraindicado, pois 

aumenta significantemente o risco de efeitos gastrintestinais. Da mesma forma, 
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utilizar dois tipos de AINEs não é recomendado, pois eleva potencialmente o risco 

de efeitos deletérios (KUKANICH et al., 2012). 

 A combinação de AINEs com furosemida ou fármacos potencialmente 

nefrotóxicos deve ser evitada, assim sendo, cuidado deve ser tomado com uso 

conjunto com inibidores da enzima conversora da angiotensina, pois pode 

aumentar o risco para injúria renal, ou ainda, com medicamentos com alta taxa de 

ligação a proteínas (EPSTEIN et al., 2015).  

 

5. Principais AINEs empregados na Medicina Veterinária 

5.1 Ácido acetilsalicílico 

 Inibidor não seletivo da COX, possui efeito adicional de inibição de NFκ-B 

(LEES et al., 2004). É indicado para dores leves a moderadas, associadas com 

inflamação musculoesquelética, e como inibidor da agregação plaquetária. A 

aspirina sofre metabolismo de primeira passagem e gera o principal metabólito 

ativo, o ácido acetilsalicílico, o qual inibe irreversivelmente as COX, diminuindo a 

agregação plaquetária e a coagulação, até que sejam formadas novas plaquetas 

(PERKOWSKI & WETMORE, 2006). Possui taxa de ligação plasmática que varia 

de 50% a 70%, e a meia-vida plasmática é de 8 horas (h) no cão (TASAKA, 

2006). Pode causar hemorragias e outros efeitos gastrintestinais. 

Posologia: 10-20 mg/kg, via oral (VO), duas vezes ao dia (BID) ou três vezes ao 

dia (TID). Como inibidor da agregação plaquetária, a dose é de 0,5 mg/kg, VO, 

uma vez ao dia (SID) ou BID. 

 

5.2 Carprofeno 

 Fármaco da subclasse dos ácidos propiônicos, com seletividade 

preferencial para COX-2 (KARRASCH et al., 2015), é um analgésico eficiente 

para cães com afecções ortopédicas e após cirurgia de tecidos moles (LUNA et 

al., 2007). Inibe as enzimas COX e a síntese de PGs, reduzindo também a 

liberação de citocinas e de NFκ-B (LEES et al., 2004). Seu efeito máximo ocorre 

dentro de 1h a 3h, e possui meia-vida de 8h. É altamente ligado a proteínas 

plasmáticas (99%), metabolizado no fígado e eliminado, em sua maioria, nas 

fezes (70% a 80%), sendo o restante pela urina. Promove analgesia leve a 

moderada e seus principais efeitos adversos são gastrintestinais, porém, foram 
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reportadas hepatopatias idiossincráticas. Disponível para administração oral e 

injetável, sendo a idade mínima recomendada para uso de 6 semanas de vida 

(PAPICH, 2008). 

Posologia: 4,4 mg/kg, SID ou 2,2 mg/kg, BID, VO ou SC. 

 

5.3 Cetoprofeno 

 É um AINE da classe dos ácidos propiônicos, inibidor não seletivo da COX. 

Potente analgésico para cães, é indicado para tratamento da dor aguda (KAY-

MUGFORD et al., 2000) e possui propriedade adicional de efeitos anti-bradicinina 

(LEES et al., 2004). Possui meia-vida de 2h a 3h e está disponível em 

comprimidos e formulação injetável. Foram reportados efeitos nefrotóxicos e 

aumento do sangramento intraoperatório (PERKOWSKI & WETMORE, 2006). 

Posologia: 1 mg/kg, VO, IV, SC ou IM ,SID. 

 

5.4 Dipirona (Metamizol) 

 Fármaco da subclasse das pirazolonas, é usado como analgésico e 

antipirético, além de antiespasmódico, quando associado à escopolamina. Inibe 

fracamente a COX, de forma não seletiva, e apresenta atividade anti-inflamatória 

reduzida. É sugerido que também promova analgesia com ação direta no SNC 

(ZANUZZO et al., 2015), com efeito relacionado com a inibição de COX-3 (FLÔR 

et al., 2013). É um fármaco que possui baixo potencial de causar ulceração 

gastrintestinal e nefrotoxicidade (TEIXEIRA et al., 2015), entretanto, seu uso foi 

interrompido em alguns países em razão da associação com agranulocitose e 

anemia aplástica (IMAGAWA, 2011). 

Posologia: 25 mg/kg, IV, VO, TID. 

 

5.5 Etodolaco 

 Fármaco da subclasse dos ácidos piranocarboxílicos, é classificado como 

COX-2 seletivo, porém, estudos sugerem que há baixa seletividade para COX-2 

(PERKOWSKI & WETMORE, 2006). Inibe também a quimiotaxia de macrófagos 

(GERVAIS et al., 1984) e é indicado para tratamento de osteoartrite, sendo um 

AINE de longa duração, com período de latência de 2h. Sua meia-vida é de 8h a 

12h, seu metabolismo é hepático e sua excreção é por meio da via bile, nas 
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fezes. Indicado para dores leves a moderadas, pode causar ulceração 

gastrintestinal, assim, não deve ser utilizada em cães com menos de 12 meses de 

idade (PAPICH, 2008). 

Posologia: 10 to 15 mg/kg, VO, SID, por cinco a sete dias.  

 

5.6 Fenilbutazona 

 Fármaco da subclasse dos derivados da pirazolona, é um inibidor não 

específico de COX. Apresenta efeito sustentado nos prostanoides em relação à 

meia-vida, que é de 6h, pois um dos seus metabólitos, a oxifenilbutazona, 

também exerce ação sobre a COX. A fenilbutazona e a oxifenilbutazona 

permanecem em maior concentração em exsudatos inflamatórios do que o 

apresentado no plasma (MCKELLAR et al., 1991). Possui efeito adicional de 

remoção de radicais livres (LEES et al., 2004). 

Posologia: 3 mg/kg, VO, TID. 

 

5.7 Flunixin meglumine 

 Potente anti-inflamatório e analgésico, inibidor não seletivo de COX, 

indicado para dor aguda e cirúrgica, usado também como adjunto no tratamento 

de endotoxemia ou choque séptico (OGINO et al., 2005). Possui meia vida de 3h 

a 5h (MCKELLAR et al., 1991) e apresenta ação anti-bradicinina e de inibição de 

NFκ-B (LEES et al., 2004). Foram reportados efeitos adversos como insuficiência 

renal, aumento na atividade da enzima alanina aminotransferase e úlceras 

gastroduodenais (LUNA et al., 2007). É recomendado que se limite o uso por até 

três dias. 

Posologia: 0,5-1 mg/kg, SID, VO, IV, IM. Não usar mais que três dias. 

 

5.8 Meloxicam 

 Fármaco da subclasse dos oxicam, é um inibidor preferencial de COX-2, 

utilizado em tratamento de dor musculoesquelética, inflamação e no manejo pós-

operatório (LUNA et al., 2007). Possui estreita margem terapêutica, sendo 

reportada ulceração gastrointestinal com apenas a dobro da dose indicada 

(PERKOWSKI & WETMORE, 2006). Atinge nível plasmático máximo de 7h a 8h 

após administração e tem meia-vida de eliminação de 24h. Possui alta ligação a 
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proteínas (97%), é metabolizado no fígado e eliminado especialmente pelas 

fezes. Atua inibindo preferencialmente a COX-2, PGA2 e a síntese de 

prostaglandinas. Tem efeitos analgésico, anti-inflamatório e antipirético, com boa 

atuação no alívio da dor e inflamação em casos de osteoartrite. Indicado para 

cães maiores de 6 meses (FAUNT, 2010). 

Posologia: 0,2 mg/kg no primeiro dia, SC, IV, VO e, depois, 0,1 mg/kg, VO, SID. 

 

5.9 Paracetamol (Acetominofeno) 

 Possui efeitos anti-inflamatórios reduzidos, tendo ação analgésica e 

antipirética centrais comparáveis com a aspirina. Os efeitos analgésicos do 

paracetamol são atribuídos à inibição de sinais aferentes ao corno dorsal da 

medula espinhal, redução de formas oxidadas das enzimas COX, prevenção da 

formação de substâncias inflamatórias e inibição da COX-3 (MEINTJES, 2012). 

Possui baixo potencial de injúria gastrintestinal e renal, quando utilizado na dose 

recomendada e não afeta as plaquetas e tempo de sangramento (PAPICH, 2008). 

Posologia: 10 mg/kg, VO, BID. 

 

5.10 Piroxicam 

 Fármaco do grupo dos oxicam, é um inibidor não seletivo de COX, porém, 

apresenta ação preferencial em COX-2 em cães. Além de anti-inflamatório, 

também possui ação imunomoduladora (PERKOSKI & WETMORE, 2006) e 

apresenta propriedades de remoção de radicais livres (LEES et al., 2004). Possui 

meia vida plasmática de 40h (PAPICH, 2008) e pode ser utilizado no manejo de 

carcinoma de células transicionais e de outras neoplasias (ALLSTADT et al., 

2015). 

Posologia: 0,3 mg/kg, VO, SID. 

 

5.11 Vedaprofeno  

 O vedaprofeno é um derivado do ácido arilpropiônico, com atuação no 

controle da dor e inflamação associada a afecções musculoesqueléticas clínicas e 

experimentais. É seletivo para COX-2 e tem apresentação em gel. Possui 

absorção rápida e quase completa após administração oral, seguido de uma 
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meia-vida de 10h a 12h, semelhante àquela atingida pela administração 

intravenosa (FANTONI et al., 2015). 

Posologia: 0,5 mg/kg, VO, SID. 

 

5.12 Tepoxalina   

 Fármaco da subclasse dos derivados do ácido hidroxâmico, é um inibidor 

duplo dos AINEs, pois além de agir sobre a COX, tem efeito sobre a 5-

lipoxigenase (5-LOX) (KUKANICH et al., 2012). Foi o primeiro inibidor duplo com 

uso autorizado para Medicina Veterinária, tendo indicação para o tratamento de 

osteoartrite (LOMAS et al., 2013). Tem ação maior em COX-1, porém, sua ação 

na inibição de LOX leva à redução da atividade de NFκ-B via inibição da 

degradação de IκBα, resultando em diminuição da síntese de PGs e LTs. Além 

disso, foi observado que a tepoxalina suprime a proliferação de linfócitos, em 

virtude de sua habilidade de quelar o ferro (SOTTNIK et al., 2010). A meia-vida é 

curta, de somente 2h, mas é metabolizada em um metabólito ativo, com meia-vida 

de 13h. Tem apresentação em comprimidos e deve ser usada em animais a partir  

de 6 meses de idade (PAPICH,2008). 

Posologia: 10 ou 20 mg/kg no primeiro dia e, depois, 10 mg/kg, VO, SID. 

 

5.13 Coxibs  

 A subclasse dos AINEs chamados de coxibs é representada por fármacos 

com características de serem seletivos à enzima COX-2, poupando a enzima 

COX-1. São fármacos que consistem em um anel tricíclico e um grupo sulfona ou 

sulfonamida (BERGH & BUDSBER, 2005). O desenvolvimento dessa subclasse 

de AINEs se deveu ao entendimento de que boa parte dos efeitos adversos estão 

relacionados à enzima COX-1 e os efeitos terapêuticos estão relacionados à 

COX-2 (JEUNESSE et al., 2013). O sítio ativo da COX-1 é menor que o da COX-

2, e a estrutura maior dos coxibs restringe a ação sobre a COX-1 e permite a 

inibição completa da COX-2 (KIM & GIORGI, 2013).   

    Os coxibs são mais lipofílicos e menos ácidos, atravessando mais 

facilmente a barreira hematoencefálica do que AINEs não seletivos, o que auxilia 

a inibição central da COX-2 (BERGH & BUDSBER, 2005). Na Medicina Humana, 

foram descritos efeitos cardiovasculares relacionados ao uso dos coxibs, como 
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infarto do miocárdio e doenças cerebrovasculares. Na Medicina Veterinária ainda 

não foi relacionado o uso dos coxibs a esses efeitos (KIM & GIORGI, 2013).   

 Nas últimas décadas foram lançados cinco fármacos diferentes desta 

classe: deracoxib (2002), firocoxib (2007), mavacoxib (2008), robenacoxib (2009) 

e o mais recente, cimicoxib (2011) (KIM et al., 2014). 

 

5.13.1 Cimicoxib 

 O cimicoxib é um inibidor de COX-2 altamente seletivo. Está disponível em 

comprimidos, para administração oral. É indicado para o tratamento de 

osteoartrite e para uso em cirurgia. Possui meia-vida de 7h e é excretado 

especialmente pela via biliar. Em modelo de inflamação, o efeito do cimicoxib 

durou de 10h a 14h; também foi efetivo no pós-operatório em cirurgia ortopédica 

ou de tecidos moles, por 24h (EMEA, 2009).  

Posologia: 2 mg/kg, VO, SID. 

 

5.13.2 Deracoxib  

 Classificado como inibidor preferencial de COX-2 (JEUNESSE et al.,2013), 

foi o primeiro coxib COX-2 seletivo com uso aprovado para cães. Mostrou eficácia 

analgésica no pós-operatório de cirurgias ortopédicas e dor crônica na osteoartrite 

(FAUNT, 2010). Há possível atuação em modelos de câncer, com efeitos além de 

analgésicos, com redução da invasão tumoral local e grau de metástase 

(PERKOWSKI & WETMORE, 2006). Atinge a concentração plasmática máxima 

em 2h, sendo que mais de 90% do fármaco se encontra ligado a proteínas. 

Possui meia-vida de 3h e é biotransformado em quatro metabólitos no fígado, que 

são eliminados principalmente pelas fezes (FAUNT, 2010; KIM & GIORGI, 2013). 

Mostrou ser seguro em terapias longas de até seis meses, sem nefrotoxicidade 

significativa e menos deletério que a aspirina em relação à ulceração gástrica, em 

administração diária por 28 dias (Kim & GIORGI, 2013). Está disponível em 

comprimidos mastigáveis e a idade mínima para uso é de 4 meses. 

Posologia: 1 a 2 mg/kg, VO, SID, para administração crônica e 3 a 4 mg/kg, VO, 

SID, para uso por até sete dias. 
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5.13.3 Firocoxib 

 É um coxib altamente seletivo para COX-2, desenvolvido para o mercado 

veterinário (JEUNESSE et al., 2013). Indicado para tratamento analgésico da 

osteoartrite e manejo da dor pós-operatória de cirurgias ortopédicas e de tecidos 

moles. A apresentação do fármaco é em comprimidos, para administração oral. 

No cão, o firocoxib possui meia-vida de 7,59 horas (JOUBERT, 2009), tem 

biotransformação hepática e excreção fecal. É contraindicado para uso na 

gestação e lactação e a margem de segurança para filhotes é pequena, sendo 

seu uso preconizado para animais a partir de 7 meses de idade.  

Posologia: 5 mg/kg, VO, SID. 

 

5.13.4 Mavacoxib  

 Moderadamente seletivo para COX-2, é apresentado em comprimidos e 

comprimidos mastigáveis. Possui meia-vida plasmática de 17,3 dias (JEUNESSE 

et al., 2013), sendo que em alguns estudos, de até 44 dias (COX et al., 2013), 

tornando-se então uma alternativa para tratamentos longos, como de osteoartrite 

(PAYNE-JOHNSON et al., 2015). Em indivíduos com metabolização prejudicada, 

o fármaco pode levar a efeitos adversos cumulativos (KIM & GIORGI, 2013).  

Posologia: 2 mg/kg, VO, no primeiro, 14° e 30° dias e, depois, uma vez ao mês. 

 

5.13.5 Robenacoxib  

 É um AINE altamente seletivo para COX-2 (JEUNESSE et al., 2013), com 

rápido início de ação e disponível em duas apresentações, injetável e oral. Tem 

natureza ácida (pka= 4,7) e é altamente ligado a proteínas plasmáticas (>98%), o 

que resulta em maior concentração do fármaco em tecidos inflamados, 

apresentando a propriedade de seletividade tecidual (BENNET et al., 2013). É 

rapidamente eliminado dos compartimentos centrais, persistindo, no entanto, nos 

locais de inflamação (GRUET et al., 2013). O fato do fármaco ter a meia-vida 

plasmática reduzida na circulação reflete na baixa possibilidade de efeitos 

adversos nos rins e fígado, contribuindo para a segurança do seu uso (BENNET 

et al., 2013). É recomendado para tratamento da dor e inflamação da osteoartrite 

crônica e no pós-operatório de cirurgias ortopédicas ou de tecidos moles. Não 
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deve ser administrado próximo ou durante refeições, pois apresenta eficácia 

reduzida (REYMOND et al., 2011). 

Posologia: 1-2 mg/kg, VO, SID ou 2 mg/kg, SC, SID. 

 

6. Conclusões 

 O entendimento da importância da dor e de seu tratamento deve gerar a 

constante atualização e estudo por parte dos profissionais veterinários. A 

analgesia preemptiva e a terapia multimodal, assim como as diversas alternativas 

farmacológicas e técnicas analgésicas, devem ser sempre aplicadas na prática 

veterinária (EPSTEIN et al., 2015).   

 Há muitos AINEs disponíveis para uso em cães no mercado, sendo que 

ainda não foi demonstrado algum que seja mais efetivo ou seguro que os outros. 

A escolha do AINE pode ser fundamentada na preferência pessoal, facilidade da 

obtenção do medicamento, adaptação do animal ao tratamento, indicação de uso, 

preço e, especialmente, na condição geral do paciente (MACFARLANE et al., 

2014). 

 Todos os AINEs apresentam algum potencial tóxico, portanto, a segurança 

do uso se baseia no conhecimento e esclarecimento aos proprietários de 

possíveis alterações que devem ser observadas. A triagem e a monitoração para 

identificar pacientes com risco para o tratamento com AINE deve incluir exame 

físico, histórico, identificação de doenças preexistentes e exames bioquímicos e 

hematológicos antes, durante e após o tratamento (LASCELLES et al., 2005). 

 Quando há conhecimento, não há medo de uso dessas medicações, e a 

busca pela qualidade de vida, alívio da dor e bem-estar para nossos pacientes 

deve ser encarada sempre como prioridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

7. Referências 

 

ALLSTADT, S.D., RODRIGUEZ JR, C.O.J., BOOSTROM, B., REBHUN, R.B,; 

SKORUPSKI, K.A. Randomized Phase III Trial of Piroxicam in Combination with 

Mitoxantrone or Carboplatin for First-Line Treatment of Urogenital Tract 

Transitional Cell Carcinoma in Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine, 

v.29, n.1, p. 261–267.2015. 

 

BENNET, D.; ECKERSALL, P.D.; WATERSON, M.; MARCHETTI, V.; ROTA, A.; 

MCCULLOCH, E.; SBRANA, S. The effect of robenacoxib on the concentration of 

C-reactive protein in synovial fluid from dogs with osteoarthritis. BMC Veterinary 

Research, v.9, n.42.2013.  

 

BERGH, M.S. & BUDSBER, S.C. The Coxib NSAIDs: Potential Clinical and 

Pharmacologic Importance in Veterinary Medicine. Journal of Veterinary Internal 

Medicine, n.19, p. 633–643.2005. 

 

BORGES, M.; MARINI FILHO, R.; LAPOSY, C.B.; GUIMARÃES-OKAMOTO, P.T.; 

CHAVES, M.P.; VIEIRA, A.N.; MELCHERT, A. Nonsteroidal anti-inflammatory 

therapy: Changes on renal function of healthy dogs. Acta Cirúrgica 

Brasileira, v.28, n.12, p. 842-847.2013.  

 

COX, S.R.; LIAO, S.; PAYNE-JOHNSON, M.; ZIELINSKI, R.J.; STEGEMANN, 

M.R. Population pharmacokinetics of mavacoxib in osteoarthritic dogs. Journal of 

Veterinary Pharmacology and Therapeutics, v.34, n.1, p.1–11.2011. 

 

CRAVEN, M.; CHANDLER, M.L.; STEINER, J.M.; FARHADI, A.; WELSH, E.; 

PRATSCHKE, K.; SHAW, D.; WILLIAMS, D.A. Acute effects of carprofen and 

meloxicam on canine gastrointestinal permeability and mucosal absorptive 

capacity. Journal of Veterinary Internal Medicine, v.21, p.917-923.2007. 

 

CROCIOLLI, G.C.; CASSU, R.N.; BARBERO, R.C.; ROCHA, T.L.; GOMES, D.R.; 

NICÁCIO, G.M. Gabapentin as an adjuvant for postoperative pain management 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crociolli%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25816802


33 
 

in dogs undergoing mastectomy. The Journal of Veterinary Medical Science, 

v.77, n.8, p.1011-1015.2015.  

 

EMA, European Medicine Agency. Cilmagex: resumo das características do 

medicamento. 2009. 

 

EPSTEIN, M.; RODAN, I.; GRIFFENHAGEN, G.; KADRLIK, J.; PETTY, M.; 

ROBERTSON, S.; SIMPSON, W. Pain Management Guidelines for Dogs and 

Cats. Journal of the American Animal Hospital Association, v.51, n.2, p.67–

84.2015. 

 

FANTONI, D.T; CORTOPASSI, S.R.G.; BERNARDI, M.M. Anestésicos locais. In: 

SPINOZA, H.S.; GORNIAK, S.L.; BERNARDI, M.M. Farmacologia Aplicada à 

Medicina Veterinária. 4ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. cap.12, 

p.144-151. 

 

FANTONI, D. T. Fatos Históricos: a dor como sinal vital; A ética no tratamento da 

dor; Princípios Básicos de Farmacocinética e Farmacodinâmica dos Analgésicos 

para alívio da dor. In: FANTONI, D.T. Tratamento da dor na clínica de 

pequenos animais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.cap.1-3, p.3-27. 

FANTONI, D. T.; IDA, K.K.; ALMEIDA, T.I.; AMBRÓSIO, A.M. A comparison of pre 

and post-operative vedaprofen with ketoprofen for pain control in dogs. BMC 

Veterinary Research, v.11,n.24.2015.   

FAUNT, K. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs). In: FAUNT, K. 

Anesthesia for the pet practitioner. 3 ed. Portland: Benfield Pet Hospital, 2010. 

cap.4, p.22-23. 

 

FLÔR, P. B.; YAZBEK, K.V.; IDA, K.K.; FANTONI, D.T. Tramadol plus metamizole 

combined or not with anti-inflammatory drugs is clinically effective for moderate to 

severe chronic pain treatment in cancer patients. Veterinary Anaesthesia and 

Analgesia, v.40, n.3, p.316–327.2013. 



34 
 

GERVAIS, F.; MARTEL, R.R.; SKAMENE, E. The effect of the non-steroidal anti-

inflammatory drug Etodolac on macrophage migration in vitro and in vivo. Journal 

of Immunopharmacology, v.6, n.3, p.205-214.1984. 

 

GRUBB, T. What Do We Really Know About the Drugs We Use to Treat Chronic 

Pain?. Topics in Companion Animal Medicine, v.25, n.1, p.10-19. 2010. 

 

GRUET, P.; SEEWALD, K. KING, J.N. Robenacoxib versus meloxicam for the 

management of pain and inflammation associated with soft tissue surgery in dogs: 

a randomized, non-inferiority clinical trial. BMC Veterinary Research, v.9, 

n.92.2013. 

 

HELLYER, P. (a).; RODAN, I.; BRUNT, J.; DOWNING, R.; HAGEDORN, J.E.; 

ROBERTSON, S.A. AAHA/AAFP pain management guidelines for dogs and cats. 

Journal of Feline Medicine and Surgery, v.9, p.466-480.2007. 

 

HELLYER, P. (b); ROBERTSON, S.A.; FAILS, A.D. Pain and Its management. In: 

TRANQUILLI, W. J; THURMON, J.C.; GRIMM, K.A. Lumb & Jones' Veterinary 

Anesthesia and Analgesia. 4 ed. Ames: Blackwell, 2007. cap 3, p.31-60. 

 

IMAGAWA, V.; FANTONI, D.T.; TATARUNAS, A.C.; MASTROCINQUE, S.; 

ALMEIDA, T.F.; FERREIRA, F.; POSSO, I.P. The use of different doses of 

metamizol for post-operative analgesia in dogs. Veterinary Anaesthesia and 

Analgesia, v.38, n.4, p.385–393.2011. 

 

INNES, J. F.; CLAYTON, J.; LASCELES, B.D. Review of the safety and efficacy of 

long-term NSAID use in the treatment of canine osteoarthritis. Veterinary Record, 

v.166, n.8, p.226-230.2010. 

 

JEUNESSE, E.C.; SCHNEIDER, M.; WOEHRLE, F.; FAUCHER, M.; LEFEBVRE, 

H.P.; TOUTAIN, P.L. Pharmacokinetic/pharmacodynamic modeling for the 

determination of a cimicoxib dosing regimen in the dog. BMC Veterinary 

Research, v.9, n.250.2013. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gervais%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6238099


35 
 

JOUBERT, K. E. The effects of firocoxib (Previcox™) in geriatric dogs over a 

period of 90 days.  Journal of the South African Veterinary Association, v.80, 

n.3, p.179–184.2009.  

 

JUNG, M.; LEES, P.; SEEWALD, W.; KING, J.N. Analytical determination and 

pharmacokinetics of robenacoxib in the dog. Journal of Veterinary 

Pharmacology and Therapeutics, v.32, n.1, p.41–48.2008. 

 

KARRASCH, N. M.; LERCHE, P.; AARNES, T.K.; GARDNER, H.L.; LONDON, 

C.A. The effects of preoperative oral administration of carprofen or tramadol on 

postoperative analgesia in dogs undergoing cutaneous tumor removal. Canadian 

Veterinary Journal, v.56, n.8, p.817–822.2015. 

 

KAY-MUGFORD, P.; BENN, S.J.; LAMARRE, J.; CONLON, P. In vitro effects of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs on cyclooxygenase activity in dogs. 

American Journal of Veterinary Research, v.61, n.7, p.802-810.2000. 

 

KIM, T.W.; LEBKOWSKA-WIERUSZEWSKA, B.; OWEN, H.; YUN, H.I.; 

KOWALSKI, C.J.; GIORGI, M. Pharmacokinetic profiles of the novel COX-2 

selective inhibitor cimicoxib in dogs. The Veterinary Journal, v.200, n.1, p.77–

81.2013. 

 

KIM, T.W. & GIORGI, M. A brief overview of the coxib drugs in the veterinary field. 

American Journal of Animal and Veterinary Sciences, v.8, n.2, p.89-97.2013. 

 

KUKANICH, B.; BIDGOOD, T.; KNESL, O. Clinical pharmacology of nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs in dogs. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, v.39, 

n.1, p.69–90.2012. 

 

KUKANICH, B. Outpatient Oral Analgesics in Dogs and Cats Beyond Nonsteroidal 

Anti-inflammatory Drugs: An Evidence-based Approach. Veterinary Clinics: 

Small Animals. v.43. p.1109-1125. 2013.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karrasch%20NM%5Bauth%5D


36 
 

KUSHIRO-BANKER, T.; KEEGAN, R.D.; DECOURSEY,M.A.; GRUBB, T.L.; 

GREENE, S.A.; ARMSTRONG, R. Effects of Tepoxalin and Medetomidine on 

Glomerular Filtration Rate in Dogs. The Journal of Veterinary Medical Science, 

v.75, n.1, p.69–74.2013. 

 

LAMONT, L.A. Adjunctive analgesic therapy in veterinary medicine. Veterinary 

Clinics of North America: Small Animal Practice, v.38, n. 6, p.1187-1203.2008.  

 

LASCELLES, B. D.; MCFARLAND, J.M.; SWANN, H. Guidelines for safe and 

effective use of NSAID in dogs. Veterinary Therapeutics, v.6, n.3, p.237-

251.2005.  

 

LEES, P.; MAY, S.A.; MCKELLAR, Q.A. Pharmacology and therapeutics of 

nonsteroidal antiinflammatory drugs in the dog and cat: General pharmacology. 

Journal of Small Animal Practice, v.32, n.4, p.183–193.1991. 

LEES, P.; LANDONI, M.F.; GIRAUDEL, J.; TOUTAIN, P.L. Pharmacodynamics 

and pharmacokinetics of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in species of 

veterinary interest. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 

v.27, n.6, p.479–490.2004. 

LAMONT, L.A. Adjunctive Analgesic Therapy in Veterinary Medicine. Veterinary 

Clinics of North America: Small Animal Practice, v.38, n.6, p.1187–1203.2008. 

 

LOMAS, A.L.; LYON, S.D..; SANDERSON, M.W.; GRAUER, G.F. Acute and 

chronic effects of tepoxalin on kidney functions in dogs with chronic kidney 

disease and osteoarthritis. American Journal of Veterinary Research, v.74, n.6, 

p.939-944.2013. 

 

LUNA, S. P.; BASÍLIO, A.C.; STEAGALL, P.V.; MACHADO, L.P.; MOUTINHO, 

F.K.; TAKAHIRA, R.K.; BRANDÃO, C.V. Evaluation of adverse effects of long-

term oral administration of carprofen, etodolac, flunixin meglumine, ketoprofen, 

and meloxicam in dogs. American Journal of Veterinary Research, v.68, n.3, 

p.258-264.2007. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsap.1991.32.issue-4/issuetoc


37 
 

 

MACFARLANE, P.D.; TUTE, A.S.; ANDERSON, B. Therapeutic options for the 

treatment of chronic pain in dogs. Journal of Small Animal Practice, v.55, n.3, p. 

127-134.2014. 

 

MCKELLAR, S.; MAY, S.A.; LEES, P. Pharmacology and therapeutics of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the dog and cat: 2 Individual agents. 

Journal of Small Animal Practice, v.32, p. 225-232.1991.  

 

MEINTJES, R. An overview of the physiology of pain for the veterinarian. The 

Veterinary Journal, v.193, n.2, p.344–348.2012. 

 

MONTEIRO-STEAGALL, B.P.; STEAGALL, P.V.; LASCELLES, B.D. Systematic 

Review of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug-Induced Adverse Effects in Dogs. 

Journal of Veterinary Internal Medicine, v.27, n.5, p.1011–1019.2013. 

 

MUIR, W.W. Pain and Stress: Stress Induced Hyperalgesia and Hyporalgesia. In: 

GAYNOR, J.S. & MUIR, W.W. Handbook of Veterinary Pain Management. 3 ed. 

St. Louis: Elsevier, 2015. cap.3, p.42-60. 

 

OH, N.; KIM, S.; HOSOYA, K.; OKUMURA, M. Cellular Reactions to Nonsteroidal 

Anti-Inflammatory Drugs on Osteogenic Differentiation in Canine Bone Marrow-

Derived Mesenchymal Stem Cells. Journal of Veterinary Medical Science, v.76, 

n. 5, p.629–636.2014. 

 

NORKUS, C.; RANKIN, D.; KUKANICH, B. Pharmacokinetics of intravenous and 

oral amitriptyline and its active metabolite nortriptyline in Greyhound dogs. 

Veterinary Anaesthesia and Analgesia, v.42, n.6, p.580-589.2015. 

 

OGINO, T.; MIZUNO, Y.; OGATA, T.; TAKAHASHI, Y. Pharmacokinetic 

interactions of flunixin meglumine and enrofloxacin in dogs. American Journal of 

Veterinary Research, v.66, n.7, p.1209-1212.2005. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=OH%20N%5Bauth%5D


38 
 

PAPICH, M.G. An Update on Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) in 

Small Animals. Veterinary Clinics: Small Animal Practice. v. 38. p.1243-

1266.2008. 

 

PAYNE-JOHNSON, M.; BECSKEI, C.; CHAUDHRY, Y.; STEGEMANN, M.R. 

Comparative efficacy and safety of mavacoxib and carprofen in the treatment of 

canine osteoarthritis. Veterinary Record, v.176, n.11.2015. 

PERKOWSKI, S. Z. & WETMORE, L.A. The science and art of analgesia. In: 

GLEED, RD & LUDDERS, J.W. Recent Advances in Veterinary Anesthesia and 

Analgesia: Companion animals. Ithaca: International Veterinary Information 

Service.2006. 

POHL, V. H.; CARREGARO, A.B.; LOPES, C.; GEHRCKE, M.I.; MULLER, D.C.; 

GARLET, C.D. Epidural anesthesia and postoperatory analgesia with alpha-2 

adrenergic agonists and lidocaine for ovariohysterectomy in bitches. Canadian 

Journal of Veterinary Research, v.76, n.3, p.215–220.2012. 

RANKIN, D. C. Sedatives and Tranquilizers. In: GRIMM, K.A.; LAMONT, L.A.; 

TRANQUILI, W.J.; GREENE, S.S.; ROBERTSON, S.A. VETERINARY 

ANESTHESIA AND ANALGESIA, THE FITH EDITION OF LUMB AND JONES. 

5ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2015. cap. 10, p. 196-206. 

 

REYMOND, N.; SPERANZA, C.; GRUET, P.; SEEWALD, W.; KING, J.N. 

Robenacoxib vs. carprofen for the treatment of canine osteoarthritis; a 

randomized, noninferiority clinical trial. Journal of Veterinary Pharmacology and 

Therapeutics, v.35, n.2, p.175–183.2012.  

 

SOTTNIK, J. L.; HANSEN, R.J.; GUSTAFSON, D.L.; DOW, S.W.; THAMM, D.H. 

Induction of VEGF by tepoxalin does not lead to increased tumour growth in a 

canine osteosarcoma xenograft. Veterinary and Comparative Oncology, v.9, 

n.2, p.118–130.2011. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Payne-Johnson%20M%5Bauth%5D


39 
 

SURDYK, K.; SLOAN, D.L.; BROWN, S.A. Evaluation of the renal effects of 

ibuprofen and carprofen in euvolemic and volume-depleted dogs. Journal of 

Applied Research in Veterinary Medicine, v.9, n.2, p.130-137.2011. 

 

TASAKA, A.C. Anti-inflamatórios Não-Esteroidais. In: SPINOZA, H.S.; GORNIAK, 

S.L.; BERNARDI, M.M. Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. 4ed.Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. cap.12, p.144-151. 

 

TEIXEIRA, R. C.; MONTEIRO, E.R.; CAMPAGNOL, D.; COELHO, K.; BRESSAN, 

T.F.; MONTEIRO, B.S. Effects of tramadol alone, in combination with meloxicam 

or dipyrone, on postoperative pain and the analgesic requirement in dogs 

undergoing unilateral mastectomy with or without ovariohysterectomy. Veterinary 

Anaesthesia and Analgesia, v.40, n.6, p.641-649.2013. 

 

WETMORE, L.A. Options for Analgesia in Dogs. In: GLEED, R.D. & LUDDERS, 

J.W. Recent Advances in Veterinary Anesthesia and Analgesia: Companion 

Animals. Ithaca: International Veterinary Information Service.2006. 

 

ZANUZZO, F. S.; TEIXEIRA-NETO, F.J.; TEIXEIRA, L.R.; DINIZ, M.S.; SOUZA, 

V.L.; THOMAZINI, C.M.; STEAGALL, P.V. Analgesic and antihyperalgesic effects 

of dipyrone, meloxicam or a dipyrone-meloxicam combination in bitches 

undergoing ovariohysterectomy. The Veterinary Journal, v.205, n.1, p.33-

37.2015. 

 

 

 

 

 

 


