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RESUMO 

 

SANTOS, R. S. T. dos. Avaliação da inibição da atividade das ciclooxigenases 1 e 2 e da eficácia 

analgésica da dipirona em equinos. [Evalution of ciclooxygenases 1 and 2 and the analgesic efficacy 

of dipyrone in horses]. 2017. 107 f. Dissertação [Mestrado em Ciências] – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

O controle da dor nos animais tem sido objeto de inúmeros estudos na atualidade, 

tanto por razões de cunho humanitário, quanto pela influência que a dor não 

controlada exerce sobre os parâmetros fisiológicos de todas as espécies animais, o 

que invariavelmente causa prejuízos ao bem-estar e aos índices produtivos dos 

animais, sejam estes empregados na produção, esporte ou companhia. Os anti-

inflamatórios não esteroidais (AINEs) são os fármacos mais comumente 

empregados para o controle da dor em equinos, porém podem ocasionar vários 

efeitos adversos, entre eles gastrite ou agravar um quadro pré-existente, pois 

atuam inibindo a ciclooxigenase 1, que é a principal enzima responsável pela 

produção não só de mediadores inflamatórios, mas também da camada protetora 

estomacal. A dipirona, embora não seja um AINE clássico, pode também promover 

inibição da COX-1, como já comprovada em humanos e ratos. A presente pesquisa 

teve como objetivo avaliar o efeito da administração de dipirona pela via 

intravenosa na dose de 15mg/Kg, a cada 12 horas, em 12 equinos da raça Árabe, 

sem distinção de sexo ou idade, durante 24 horas. Foram avaliadas as 

concentrações da prostaglandina E2 e de tromboxano B2 nos tempos Basal (TB, 

antes da administração de dipirona) e decorridas 2 (T2), 8 (T8), 12 (T12) e 24 (T24) 

horas após a administração de dipirona. Na segunda fase do estudo foi realizada a 

avaliação da analgesia promovida pela dipirona em 15 equinos submetidos ao 

procedimento de orquiectomia eletiva, na qual um dos grupos recebeu no pós-

operatório, dipirona 15mg/Kg, a cada 12 horas e outro grupo recebeu flunixin 

meglumine 1,1mg/Kg a cada 24 horas, ambos pela via intravenosa. A dipirona 

promoveu inibição em COX-1 de 97,76% ± 2,02 em T2 (P<0,0001), não promoveu 

inibição em COX-2, porém mostrou-se eficaz como único analgésico pós-operatório 
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para orquiectomia eletiva em equinos saudáveis, podendo ser uma opção para 

tratamento de dor leve à moderada em cavalos.  

 

Palavras-chave: Dor. Equinos. Dipirona. Prostaglandina E2. Tromboxano B2.  
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ABSTRACT 

 

SANTOS, R. S. T. dos. Avaliação da inibição da atividade das ciclooxigenases 1 e 2 e da eficácia 

analgésica da dipirona em equinos. [Evalution of ciclooxygenases 1 and 2 and the analgesic efficacy 

of dipyrone in horses]. 2017. 107 f. Dissertação [Mestrado em Ciências] – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The pain control in animals has been the subject of numerous studies nowadays, 

both for humanitarian reasons, and for the influence that uncontrolled pain exerts on 

the physiological parameters of all animal species, which invariably causes harm to 

the welfare and productive ratings of the animals, whether they are production, 

sport or company animals. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS) are the 

most commonly used drugs in horses, but may cause several side effects, including 

gastritis, or aggravating a preexisting condition, as it inhibits cyclooxygenase 1, 

which is the main responsible enzyme for producing not only inflammatory 

mediators, but also the stomach protective layer. Although dipyrone is not a classic 

NSAID, it may also promotes the inhibition of COX-1, already proven in humans and 

rats. Therefore, the present study aimed to evaluate the effect of intravenous 

administration of dipyrone at the dose of 15mg/kg, every 12 hours, in 12 Arabian 

horses, regardless of sex or age, for 24 hours. It was evaluated the concentrations 

of prostaglandin E2 and thromboxane B2 at basal times (TB, prior to the 

administration of dipyrone) and so on 2 (T2), 8 (T8), 12 (T12) and 24 (T24) hours 

later after the administration of dipyrone. In the second phase of the study, the 

assessment was conducted to evaluate the analgesia provided by dipyrone in 15 

horses submitted to elective orchiectomy procedure, in which one of the groups 

received, postoperatively, dipyrone 15mg/kg, every 12 hours, and the other group 

received flunixin meglumine 1.1 mg/kg every 24 hours, both intravenously. Dipyrone 

promoted inhibition in COX-1 of 97.76% ± 2.02 in T2 (P<0.0001) and did not induce 

inhibition in COX-2, although it was effective as the sole analgesic for elective 

orchiectomy in healthy horses, and may be an option for mild to moderate pain 

management in horses. 

 
Keywords: Pain. Horses. Dipyrone. Prostaglandine E2. Tromboxane B2. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Considerada o 5º sinal vital na medicina humana (EPSTEIN et al., 2015), a 

dor é um dos sinais mais comumente encontrados tanto nos homens como nos 

animais. No entanto, o tratamento da dor ainda é inadequado na maioria dos casos 

(ROBERTSON, 2010), e isto pode ser atribuído em parte à dificuldade no 

reconhecimento da dor na maioria das espécies. Ingwersen et al. (2012) atribuem 

às diferenças no ensino da Medicina Veterinária entre as gerações, assim como 

insegurança em utilizar analgésicos como as principais causas do tratamento 

inadequado da dor. A dor aguda pós-operatória possui o potencial risco de 

cronicidade caso não seja adequadamente tratada, podendo piorar a recuperação 

e a qualidade de vida do paciente (JR et al., 2014). Seu tratamento deve ser 

realizado com bastante cautela, pois há influência direta na qualidade de 

recuperação pós-cirúrgica. O período pós-operatório traz consigo alterações 

fisiológicas resultantes do estresse, das lesões teciduais e da anestesia 

propriamente dita, portanto, o tratamento da dor pós-operatória torna-se 

indispensável para que o paciente recupere suas funções rapidamente, reduzindo 

assim a morbidade e a mortalidade (XU & BRENNAN, 2011).  

Para que se estabeleça adequadamente a terapia analgésica pós-operatória, 

deve-se conhecer o comportamento natural da espécie e sua interação com seres 

humanos e com outros indivíduos da mesma espécie para se realizar uma 

avaliação mais fidedigna da dor (ROBERTSON, 2008). Vários tipos de escalas 

para avaliação de dor são utilizadas atualmente (ROBERTSON, 2008) sendo 

empregadas com sucesso para a avaliação da dor pós-operatória. 

 Quando se trata do controle da dor aguda pós-operatória, podem-se eleger 

diversas classes farmacológicas para seu tratamento, sendo que os opioides, os 

anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e os analgésicos constituem a base do 

tratamento da dor aguda nociceptiva. (SCHATZMANN, 2002).   

Em equinos os AINES são amplamente utilizados, pois promovem controle 

efetivo da dor em diversas condições/afecções que cursam com inflamação. 

Entretanto, devido ao seu mecanismo de ação, podem ocasionar efeitos adversos 

como ulceração gastrointestinal, insuficiência renal, alterações da coagulação 

dentre outras (MACALLISTER et al., 1997; MURRAY, M.J., 2002; CHATTERJEE et 

al., 2012). A possibilidade dos AINES de causarem efeitos adversos, está 
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relacionada à maior ou menor capacidade destes agentes em bloquearem as 

enzimas ciclooxigenases 1 e/ou 2 (COX-1 e COX-2). O bloqueio mais consistente 

da COX-1 acarreta maiores alterações a curto prazo, ao passo que com a COX-2, 

as alterações são mais insidiosas ou até mesmo ausentes (FANTONI & 

MASTROCINQUE, 2002; WARNER & MITCHELL, 2004). Agentes 

corriqueiramente utilizados nos equinos como a fenilbutazona e o flunixin 

meglumine são mais seletivos para a COX-1 enquanto que o meloxicam é mais 

seletivo para a COX-2. (BERETTA et al., 2005). 

A dipirona (ou metamizole), embora seja classificada como anti-inflamatório 

não esteroidal por alguns autores na literatura (BATU & EROL, 2007; 

DOMÍNGUEZ-RAMÍREZ et al., 2010), não apresenta seu mecanismo de ação 

completamente elucidado até o presente momento. Acredita-se que seja 

bloqueadora de uma terceira ciclooxigenase (COX- 3) que estaria presente apenas 

no cérebro, motivo pelo qual, se explicaria a ação analgésica da dipirona e a pouca 

ação anti-inflamatória. Este provável mecanismo de ação também seria o 

responsável pela menor incidência de efeitos adversos gástricos e da coagulação 

no homem (CHANDRASEKHARAN et al., 2002; SCHATZMANN, 2002; MUÑOZ et 

al., 2010). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi de avaliar a influência da dipirona 

nas curvas de tromboxano (ação em COX-1) e prostaglandina (ação em COX-2), 

assim como se o uso pós-operatório para orquiectomia eletiva promove analgesia 

suficiente quando comparada a administração de flunixin meglumine em equinos 

saudáveis.  
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

 

 A indústria do cavalo no Brasil é um setor que sofreu um crescimento 

aproximado de 12% entre 2006 e 2016, gerando um grande impacto na economia, 

representando em 2016, o 7° lugar no PIB brasileiro considerando-se o 

agronegócio (Brasil, 2017). Consequentemente, a demanda de serviços 

veterinários para tratamento da espécie equina vem aumentando. Os anti-

inflamatórios não esteroidais (AINES) são os fármacos mais utilizados nesta 

espécie para o tratamento da dor. Embora a dipirona seja amplamente utilizada em 

várias espécies animais, existem poucos estudos científicos na espécie equina. 

Alguns autores a consideram com efeito anti-inflamatório, outros a consideram 

apenas um analgésico e antitérmico. Apesar dos estudos em humanos e ratos 

terem comprovado a inibição das ciclooxigenases (COX) 1 e 2 pela dipirona, não 

existe comprovação científica se este efeito anti-inflamatório é significativo 

clinicamente e se na espécie equina se comporta da mesma maneira. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

  

Objetivou-se com este trabalho avaliar a ação analgésica e o efeito da 

dipirona e do flunixin meglumine, na inibição das ciclooxigenases 1 e 2 em equinos. 

Para tanto, em um grupo de equinos saudáveis foram mensuradas as 

concentrações de tromboxano B2 e prostaglandina E2, tratados com dipirona ou 

flunixin meglumine. 

Num segundo grupo de animais analisou-se a ação analgésica de ambos os 

fármacos após orquiectomia eletiva por meio de avaliações de dor durante 24 

horas após o procedimento cirúrgico. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4.1 DOR  

 

 

Quase todo indivíduo, humano ou animal, apresentará dor em algum 

momento da vida. O tratamento da dor tem se tornado assunto relevante no mundo 

por seu impacto social e financeiro e, cada vez mais, busca-se a abordagem mais 

adequada. A dor é definida pela IASP (International Association for the Study of 

Pain) como uma experiência emocional e sensorial desagradável, associada à 

lesão tecidual real ou potencial (LOESER & TREEDE, 2008; IASP, 2014). Um 

indivíduo com dor possui alterações fisiológicas, comportamentais e psíquicas 

importantes, e devido a esta função incapacitante, atualmente a dor é considerada 

o quarto sinal vital, atrás apenas da frequência cardíaca, respiratória e temperatura 

retal. (AAHA/AAFP, 2015) 

Demonstrando a importância do controle da dor, sabe-se que pacientes que 

não recebem tratamento adequado da dor aguda sofrerão uma variedade de 

alterações sistêmicas deletérias, além de possível evolução para dor crônica 

(MEISSNER et al., 2015; KAYE et. al, 2017). Em relação aos procedimentos 

cirúrgicos, resta claro que um protocolo de analgesia peri operatória bem realizado 

produz impacto que vai muito além do pós-operatório imediato, por isso o manejo 

adequado da dor não deve ser encarado apenas como função do anestesista e 

restrito ao procedimento anestésico-cirúrgico, mas sim realizado como parte 

corriqueira do manejo clínico (HELLYER et. al, 2013). A associação farmacológica 

de analgésicos opioides e não opioides, com ou sem bloqueio local, agem nos 

diferentes mecanismos desde a transdução até a percepção da dor, trazendo 

assim um sinergismo na analgesia (MEISSNER et al., 2015). 

O ato cirúrgico desencadeia eventos que possuem o objetivo de evitar a 

propagação do dano tecidual, combater infecções e dar início ao processo de 

cicatrização. Estes eventos são relacionados com a nocicepção e inflamação, 

portanto, um tratamento adequado da dor será realizado quando o avaliador 

entende as alterações fisiológicas resultantes da dor. Além de alterações 

fisiológicas utilizadas como parâmetros para avaliar a dor, sabe-se que a dor 
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desencadeia uma resposta simpática decorrente do estresse como aumento de 

cortisol, catecolaminas e glucagon circulantes, assim como citocinas, que são 

importantes mediadores inflamatórios liberados por células do sistema imune. 

Como consequência, há aumento do metabolismo basal, do trabalho cardíaco, da 

resistência vascular periférica e do consumo de oxigênio pelo miocárdio 

(CARDOZO, 2013). Vale dizer que mudanças nas variáveis fisiológicas e 

neuroendócrinas (adrenalina, noradrenalina, cortisol e β-endorfinas) que também 

são consideradas indicativos de dor (Oliveira et al., 2011), podem ser influenciadas 

por outros fatores, como estresse (SMITH et al., 1996). 

Quanto aos tipos de dor, existem diversas classificações adotadas na 

literatura, que podem ser quanto à origem (visceral ou somática), quanto à duração 

(crônica ou aguda) e por fim quanto à etiopatogenia (aguda, neuropática e 

psicogênica) (FANTONI & MASTROCINQUE, 2002).  

Em relação aos receptores nociceptivos, ou nociceptores, estão presentes 

em fibras A-delta (mielinizadas, de condução rápida e mais relacionadas com dor 

aguda) e C (amielinizada, de condução mais lenta). Por sua vez, estas fibras estão 

presentes por todo o organismo animal inervando tanto a pele (dor superficial) 

como estruturas mais profundas (dor profunda). São ativados por estímulos físicos, 

químicos ou térmicos, sendo alguns receptores polimodais, e alguns específicos. A 

atividade destes receptores é modulada por várias substâncias químicas, 

denominadas alogênicas, liberadas em decorrência de processos inflamatórios, 

traumáticos e/ou isquêmicos, reduzindo sensivelmente então o limiar de alguns 

tipos de nociceptores, o que os faz passar a responder a certos tipos de estímulos 

térmicos e mecânicos- o que explica a hiperalgesia primária induzida pela 

inflamação. (FANTONI & MASTROCINQUE, 2002; HELLYER et al., 2013).  

A lesão de células sanguíneas, como neutrófilos, mastócitos, plaquetas e de 

moléculas livres nos vasos sanguíneos estão relacionadas com a liberação de 

substâncias alogênicas, podendo-se citar acetilcolina, prostaglandinas, histamina, 

serotonina, bradicinina, leucotrieno, substância P, tromboxano, fator de ativação 

plaquetário e íons potássio. O impulso gerado por estes receptores (transdução) é 

levado ao corno dorsal da medula espinhal (transmissão) aonde ocorre o 

processamento para supressão ou amplificação do estímulo (modulação) e por sua 

vez, levado ao córtex cerebral para integração da dor (percepção). É no córtex que 
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a dor recebe suas características físicas e emocionais, devido à ação, dentre 

outras estruturas, do tálamo (FANTONI & MASTROCINQUE, 2002). 

 

 

4.1.1 AVALIAÇÃO DA DOR EM ANIMAIS 

 

 

A avaliação da dor em animais tem aspectos muito particulares, pois é 

subjetiva, e depende da perícia humana para realizá-la. Devem ser levados em 

conta aspectos como gênero, idade, espécie, raça, linhagem e ambiente. Ainda, a 

incapacidade de se comunicar verbalmente, traz a possibilidade de que um animal 

que esteja sentindo dor e necessite de tratamento adequado para aliviá-la, não 

tenha sua necessidade corretamente interpretada e atendida. Cabe salientar, que a 

percepção de dor é acompanhada por sentimentos de ansiedade, medo e pânico, e 

promove alterações biológicas e/ou comportamentais, podendo alterar 

características específicas e cada espécie. (HELLYER et al., 2013). 

O não tratamento ou mesmo terapia inadequada, ineficiente, pode 

transformar uma dor aguda, que tem como serventia a proteção do organismo, é 

fisiológica e se caracteriza por ser o sintoma de alguma lesão, em dor crônica, 

doença propriamente dita, de difícil controle, sendo necessária a associação de 

vários tipos de terapias farmacológicas e não farmacológicas. (HELLYER et al., 

2013).  Por isso, as escalas de dor surgem como ferramenta para tornarmos a 

avaliação de dor nos animais cada vez mais acurada. As escalas são diferenciadas 

de acordo com a espécie, pois se leva muito em consideração o comportamento 

natural da espécie, se a dor é aguda ou crônica e se é ortopédica ou visceral 

(HELLYER et al., 2013).  As escalas podem ser descritivas simples, como por 

exemplo, a escala analógica visual (EAV), bastante utilizada na rotina clínica de 

cães e gatos (ROBERTSON, 2008), ou multidimensionais, que incluem a avaliação 

comportamental e interação com o paciente para aumentar a sensibilidade da 

avaliação de dor. 

 Existem diversas escalas descritas em literatura para avaliação da dor 

aguda em cavalos, como por exemplo, a escala facial (DALLA COSTA et al., 2014 

), a escala Multidimensional da UNESP-Botucatu (TAFFAREL et al., 2015), escala 

para dor ortopédica (BUSIÈRES et al., 2008) e escalas para dor visceral (VAN 
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LOON et al., 2010; VAN LOON & VAN DIERENDONCK, 2015; GRAUW & VAN 

LOON, 2016), assim como alguns estudos que comparam sua utilização (SUTTON 

et al., 2013).  A evolução nos estudos para confecção de escalas ao longo dos 

anos visa sempre minimizar a subjetividade e a discrepância inter-avaliadores, ou 

seja, objetiva-se sempre a moldagem de escalas que dependam menos possível 

da opinião do avaliador, e utilizem mais sinais característicos da espécie em 

questão frente ao estímulo de dor para melhor acurácia. Alguns trabalhos 

apresentam a preocupação com a redução da interferência inter-avaliadores 

(SUTTON et al., 2013; TAFFAREL et al., 2015; VAN LOON & VAN 

DIERENDONCK, 2015). 

É importante ressaltar que o uso das escalas de dor deve ser feito conforme 

a espécie para qual a escala em questão foi desenvolvida, assim como para a 

afecção que está causando dor naquele animal, como por exemplo a escala para 

avaliação de dor ortopédica de Busières et al. (2008) não trará uma avaliação 

correta se utilizada em um animal com dor pós operatória de celiotomia devido ao 

quadro de cólica. Epstein e seus colaboradores (2015) concluíram que é 

necessária a utilização de escalas distintas para dor aguda ou crônica e para 

caninos ou felinos com intuito de minimizar a subjetividade e a parcialidade dos 

observadores, sendo mais eficaz e conduzindo a uma melhor assistência ao 

paciente. 

 Parâmetros fisiológicos como a frequência cardíaca, frequência respiratória 

e temperatura são importantes de avaliarmos, apesar de sofrerem influência de 

fatores ambientais, temperatura, desidratação e doença cardíaca e/ou respiratória, 

situações de choque, dentre outras. (PRICE et al., 2003; DUJARDIN & VAN LOON, 

2011). Porém, escalas atualmente usadas incorporaram parâmetros fisiológicos 

com as alterações comportamentais demonstradas na dor (BUSIÈRES et al., 2008; 

TAFFAREL et al., 2015). A escala descrita por Sutton et al. (2013) avalia apenas a 

parte comportamental do cavalo com dor  aguda abdominal devido ao quadro de 

síndrome cólica, considerando que parâmetros fisiológicos estarão alterados 

devido também ao processo de choque que o organismo destes animais sofre 

durante a síndrome.  
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4.1.2 TRATAMENTO DA DOR EM ANIMAIS 

 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) protocola o tratamento da dor 

conforme uma escada, na qual quanto mais intensa a dor se torna, mais adições 

farmacológicas e não farmacológicas este tratamento ganha (SPAIN, 1987). 

Quando se trata do controle da dor em animais, podem-se eleger diversas classes 

farmacológicas para o tratamento, sendo que os opioides, os anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINES) e os analgésicos constituem a base do tratamento da dor 

aguda nociceptiva (SCHATZMANN, 2002). Analgésicos compõem a classe de 

medicamentos cujo efeito principal é suprimir a dor ou produzir analgesia 

(HELLYER et al., 2013).  

Os opioides atualmente são muito empregados em Medicina Veterinária, 

sendo indicados para o tratamento da dor em diferentes situações. Esses fármacos 

ligam-se de maneira reversível a receptores específicos no SNC e medula espinhal 

(pré e pós-sinápticos), alterando a nocicepção e a percepção da dor (FANTONI & 

MASTROCINQUE, 2002; HELLYER et al., 2013). O sucesso dos opioides envolve 

a seleção adequada do fármaco e da dose, em função da espécie, para evitar 

efeitos adversos, como gastrointestinais, respiratórios, imunológicos, dentre outros 

(HELLYER et al., 2013).   

Já os AINES (anti-inflamatórios não esteroidais) atuam principalmente na 

periferia, diminuindo a produção de substâncias alogênicas, em particular os 

prostanóides, que facilitam a geração e condução dos estímulos nociceptivos 

(HELLYER et al., 2013). Reduzindo a inflamação por bloquearem a enzima 

responsável pela transformação do ácido araquidônico em uma série de 

substâncias que desencadeiam o processo inflamatório, como prostaglandinas, 

tromboxanos e prostaciclinas. Este mecanismo explica como estes agentes 

promovem analgesia em processos que cursam com inflamação (FANTONI & 

MASTROCINQUE, 2002).  

Estes fármacos possuem grande utilidade devido aos seus efeitos na 

mediação ou modulação dos diferentes níveis que envolvem a transmissão do 

estímulo doloroso, que se inicia em nociceptores periféricos e progride até o 

cérebro pela medula espinhal. O uso de combinações destes analgésicos não-

opioides com os opioides em uma abordagem multimodal reduz o requerimento da 
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dose de cada fármaco envolvido na terapia e assim, minimizam os efeitos de 

toxicidade de cada agente envolvido. (KAYE et. al, 2017). 

 

 

 

4.2 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS 

 

 

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) são o grupo de medicamentos 

mais utilizados no mundo e desempenham um papel de destaque no 

controle/tratamento da dor. Há algumas centenas de anos, Hipócrates iniciou o 

tratamento de algumas feridas com extrato de salgueiro; anos depois, foi 

descoberta a presença da substância salicilina, um anti-inflamatório e analgésico 

no extrato do salgueiro. Quimicamente similar, em 1899 a farmacêutica Bayer 

desenvolveu o ácido acetilsalicílico, com o nome de aspirina (KAYE et al., 2017). 

Desde sua purificação, em 1976, a COX-1 vem sendo apontada como uma das 

principais enzimas catalizadoras da síntese de prostanóides pelo ácido 

araquidônico. Cerca de 15 anos depois uma segunda isoforma - COX-2 -  foi 

descoberta (BERETTA et. al, 2005). A ciclooxigenase 1 (COX-1) é constitutiva e é 

extremamente importante para funções fisiológicas normais, como por exemplo a 

vasodilatação renal (PGE2), a proteção da mucosa gastrointestinal (PGI2) e 

agregação plaquetária (tromboxano B2). Assim sendo, um agente que bloqueie 

COX-1 prejudica automaticamente estas funções. Por outro lado, a COX-2 é a 

forma induzível, sendo formada a partir de determinados estímulos, como presença 

de endotoxinas e estímulos inflamatórios que liberem citocinas, que por sua vez 

induzem a síntese da COX-2 por células como macrófagos, resultando na liberação 

de prostaglandinas inflamatórias. A liberação de prostaglandinas juntamente com 

proteases e outros mediadores inflamatórios resulta em inflamação (Figura 01), 

(FANTONI & MASTROCINQUE, 2002; BERETTA et al., 2005). A homeostase entre 

as concentrações de COX-1 e 2 não são bem definidas em nenhuma espécie 

veterinária, principalmente nos equinos (COLE, 2015).  

Com o conhecimento das enzimas COX-1 e COX-2, facilitou-se a produção de 

fármacos com efeitos específicos (KAYE et al., 2017). Sabe-se que existem várias 

isoformas da COX, com diferentes papéis na fisiologia e patofisiologia dos 
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organismos. Pelo menos 3 isoformas de COX são conhecidas atualmente. 

(ZIEGLER et al., 2017). 

 

Figura 01: Esquematização de alguns efeitos adversos provenientes da inibição COX-1/ 
COX-2. 

 

   Fonte: Traduzido de WARNER & MITCHELL (2004). 

 

Em equinos os AINES são amplamente utilizados, pois promovem controle 

efetivo da dor em diversas condições/afecções que cursam com inflamação 

(SANCHEZ & ROBERTSON, 2014). AINES geralmente agem como inibidores de 

ambas as isoformas COX, porém com a ciência de que a COX-2 desempenha um 

papel fundamental nos processos inflamatórios, agentes anti-inflamatórios seletivos 

para COX-2 foram desenvolvidos como alternativa à AINES não seletivos, devido 

aos menores efeitos deletérios apresentados, principalmente no trato 

gastrointestinal. Porém, o efeito total das isoformas COX não foi completamente 

elucidado em equinos, e mesmo fármacos ditos seletivos para COX-2, podem 

promover inibição em COX-1 quando em altas concentrações (COLE, 2015). A via 

da COX-2 pode ser interrompida em diversos níveis por antagonistas ou anticorpo 

para citocinas e mutógenos inibidores da indução da COX-2, como por exemplo, os 
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glicocorticoides ou mesmo os inibidores seletivos de COX-2 (FANTONI & 

MASTROCINQUE, 2002).  

Sabe-se também, que a COX-1 é produtora de níveis fisiológicos de 

prostanóides, e a COX-2 responsável pela alta produção de prostanóides que 

ocorre nos sítios inflamatórios (WARNER & MITCHELL, 2004). Portanto, a maior 

ou menor probabilidade de um AINE provocar efeitos adversos está condicionada à 

sua capacidade de inibir seletivamente apenas COX-2 ou inibir COX-1 

conjuntamente (FANTONI & MASTROCINQUE, 2002; WARNER & MITCHELL, 

2004). Os AINES apresentam efeito “teto”, ou seja, o aumento da dose não gera 

aumento da ação analgésica ocorrendo aumento dos efeitos indesejados 

(SAKATA, 2001).  

A seletividade de um AINE é derivada de algum estudo in vivo em que a 

inibição, normalmente expressa como a concentração suficiente para inibir 50% da 

atividade COX, é medida por meio de células que são os produtos da atividade 

destas enzimas. Ou seja, em um estudo com sangue total, a fonte de produtos de 

COX-1 são as plaquetas e a fonte de produtos de COX-2 são os leucócitos. A 

proporção é representada como COX-1/COX-2 e quanto mais acima de 1,0 o 

resultado, mais específico é o medicamento para inibição de COX-2 em 

comparação com COX-1 (PAPICH, M. G., 2008). 

Um efeito adverso inesperado foi relacionado ao uso de COX-2 seletivos (ou 

poupadores de COX-1) em humanos. A inibição da COX-2 reduziu a concentração 

de prostaglandina E2 (substância responsável pela vasodilatação), acarretando em 

efeitos cardiovasculares e tromboembolismo. A falta de inibição de COX-1 permite 

a continuação da produção da substância trombogênica tromboxano A2 (ZIEGLER 

et al., 2017). Evidências mostram que COX-2 seletivos devem ser evitados em 

pacientes com distúrbios cardiovasculares (KAYE et al., 2017). 

Cavalos aparentemente não são predispostos às mesmas alterações 

cardiovasculares vistas com o uso de COX-2 seletivos em humanos, sugerindo que 

o uso deste agente talvez seja seguro nesta espécie (ZIEGLER et al., 2017). Em 

equinos, o firocoxib é o único AINE seletivo para COX-2 licenciado para alívio da 

dor e inflamação (DUZ et al., 2015).  

Por outro lado, os equinos são mais susceptíveis aos efeitos gástricos dos 

AINES. De fato, os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) representam um dos 

fatores de maior relevância para indução de ulcerações gástricas em equinos 



31 
 

(MACALLISTER et al., 1997; MURRAY, M.J., 2002; CHATTERJEE et al., 2012). O 

uso em longo prazo reduz a formação da camada de muco que protege a mucosa 

gástrica. O desenvolvimento da úlcera ocorre devido ao desbalanço entre os 

fatores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios do organismo (MURRAY, M.J., 2002; 

CHATTERJEE et al., 2012). 

Os equinos são animais que possuem a característica de produzirem de 

maneira initerrupta ácido clorídrico, mesmo durante os períodos em que não estão 

se alimentando (MURRAY, M. J., 2002). Por outro lado, a porção glandular é 

responsável pela secreção de ácido clorídrico e pepsina, constituindo então sua 

mucosa por uma série de mecanismos protetores contra lesões. Porém, a porção 

aglandular não possui camada protetora contra a ação do ácido clorídrico 

(MURRAY, M. J., 2002). Dessa forma, essa anatomia diferenciada pode explicar a 

alta prevalência de úlceras gástricas nesta espécie (MACALLISTER et. al, 1997). A 

maioria das lesões se apresentam na porção aglandular do estômago, próxima à 

região da margo plicatus, ao longo da curvatura menor, como observado por 

Dionne et al. (2003). Lesões na porção glandular são mais comuns no antro em 

animais adultos, e na região do piloro em potros (MURRAY, M.J., 2002). 

A prostaciclina produzida pela COX-2 nas células endoteliais é um 

importante agente inibidor da agregação plaquetária. Em contrapartida, o 

tromboxano é a molécula pró-trombótica. O organismo saudável está em constante 

equilíbrio para que não sobressaia nenhuma destas funções. (COOK et al., 2015).  

 

 

 4.2.1 FLUNIXIN MEGLUMINE 

  

 

O Flunixin Meglumine é um fármaco anti-inflamatório não esteroidal cujo 

mecanismo de ação cursa como não sendo um fármaco seletivo COX-2, ou seja, 

os efeitos em trato gastrointestinal aparecem devido ao seu uso sem associação 

com gastroprotetores e/ou tempo prolongado de tratamento.   

Agentes corriqueiramente utilizados nos equinos como a fenilbutazona e o 

flunixin meglumine são mais seletivos para a COX-1 enquanto que o meloxicam é 

mais seletivo para a COX-2 (BERETTA et al., 2005). Burket et al (2016) 

encontraram grande inibição do tromboxano tanto em 1 hora, como 5 dias após a 
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administração de flunixin na dose de 1,1mg/Kg em equinos saudáveis. Neste 

mesmo estudo, não foram encontradas alterações plaquetárias induzidas pelo 

flunixin. 

O flunixin meglumine é um fármaco amplamente utilizado em equinos, 

aplicado para o tratamento da dor de origem visceral, sendo parte do protocolo de 

tratamento na síndrome cólica (SELLON et al., 2004; TORFS et al., 2009; COLE, 

2015). Também é um fármaco utilizado para o tratamento de distúrbios 

musculoesqueléticos, como no estudo de Foreman e colaboradores (2010), onde 

demonstraram que uma única dose de flunixin também pode mascarar um quadro 

inicial de laminite, assim como uma única dose de fenilbutazona, sendo então de 

grande importância o estudo deste fármaco principalmente em equinos 

competidores, devido à importância dos fármacos que fazem são considerados 

dopping. 

Alguns medicamentos são considerados dopping para equinos de esporte, 

como por exemplo a fenilbutazona. Porém, outros anti-inflamatórios são permitidos 

determinados níveis de concentração plasmática, como é o caso do fluninine 

meglumine tanto para a Association of Racing Commissioners International (ARCI) 

(KNYCH et al., 2015) como para a Federação Equestre Internacional (FEI, 2015).   

Cook et. al (2009) compararam o uso de firocoxibe na dose de 0,09mg/Kg a 

cada 24 horas, flunixin meglumine 1,1mg/Kg a cada 12 horas e solução salina a 

cada 24 horas no pós operatório de lesão isquêmica induzida em jejuno de cavalos, 

concluindo que, após 18 horas da isquemia, o grupo tratado com flunixin teve 

grande aumento na permeabilidade à lipossacarídeos. Além de que ao poupar 

COX-1, o grupo que recebeu firocoxibe obteve menos complicações intestinais. 

Naylor et al. (2014) realizaram um estudo clínico não cego em cavalos com lesões 

estrangulativas em intestino delgado e não identificaram diferença significativa na 

permeabilidade intestinal entre os efeitos do flunixin meglumine (1,1mg/Kg, pela via 

intravenosa [IV], a cada 12 horas) com o meloxicam (0,6mg/Kg, IV, a cada 12 

horas). 

Duz et al. (2015) compararam a atividade de inibição do tromboxano B2 

(TXB2), prostaglandina E2 (PGE2) e os metabólitos da PGE entre flunixin 

meglumine e firocoxibe em cavalos que passaram por algum procedimento 

cirúrgico eletivo. Encontraram que no grupo firocoxibe não houve inibição 
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significativa da atividade de COX-1. Não houve redução da atividade de COX-2 em 

ambos grupos, além de que no grupo flunixin, houve redução na atividade de 

coagulação induzida pelo TXB2 nos momentos 2 e 24 horas.  

Naylor et al. (2014) realizaram um estudo clínico não cego em cavalos com 

lesões estrangulativas em intestino delgado e não identificaram diferença 

significativa na permeabilidade intestinal entre os efeitos do flunixin meglumine 

(1,1mg/Kg, pela via intravenosa [IV], a cada 12 horas) com o meloxicam (0,6mg/Kg, 

IV, a cada 12 horas). 

Em equinos, um risco maior de trombogênese pode ser induzido devido ao 

desenvolvimento de lesões vasculares relacionadas ao uso do cateter. A avaliação 

de 102 cavalos com acesso venoso em jugular demonstrou que tanto fenilbutazona 

como flunixin meglumine exercem função protetora contra alterações vasculares 

subclínicas (GERAGHTY et al., 2009). 

 

 

4.3 DIPIRONA 

 

 

A dipirona (N - [(2,3-dimetil-5-oxo-1-fenil-3-pirazolin-4-il) -N-metilamino] 

metanossulfonato) é um antipirético e analgésico que foi introduzido na prática 

clínica no ano de 1922 (HINZ et al., 2007; GIORGI et al., 2016). Quando 

empregada no homem é um analgésico considerado seguro no que diz respeito a 

sua pequena propensão de promover efeitos adversos renais ou gastrointestinais. 

Entretanto, é indicada apenas para dor de grau leve, podendo ser empregada 

juntamente com agentes opioides mais fracos para aumentar-se o grau analgésico 

(FANTONI & MASTROCINQUE, 2002). Embora seja classificada como anti-

inflamatório não esteroidal em literatura (BATU & EROL, 2007; DOMÍNGUEZ-

RAMÍREZ et al., 2010), não apresenta seu mecanismo de ação completamente 

elucidado até o presente momento.  

Vem sendo utilizada por mais de 80 anos e, em solução aquosa, é 

hidrolisada em 4-metil-amino-antipirina (MAA), que posteriormente sofre 

metabolização para 4-amino-antipirina (AA), 4-formol-amino-antipirina (FAA) ou 4-

acetil-amino-antipirina (AAA). Destes quatro metabólitos citados, o MAA demonstra 
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ter potencial ativo, enquanto AA tem ação fraca e FAA e AAA são inativos 

(PIERRE, S.C. et al., 2007). Giorgi et al. (2015) encontraram farmacocinética do 

MAA semelhante comparando a administração de dipirona pela via intravenosa 

com a via intramuscular em ovelhas. Giorgi et al. (2016) demonstraram que a 

administração intravenosa (IV) de dipirona produz concentrações semelhantes do 

metabólito MAA quando comparada com a administração intramuscular (IM), 

porém, o dobro da concentração do metabólito AA foi formado após administração 

IV.  

Desde 1977 a dipirona teve seu uso abolido nos Estados Unidos devido a 

casos fatais de agranulocitose. Este é o efeito secundário mais comum associado 

ao uso contínuo deste agente em humanos. Também pode causar insuficiência 

renal aguda, necrose tubular, e raramente trombocitopenia (REDONDO-PACHON 

et al., 2014). Ibañez et al. (2005), em um estudo retrospectivo com dados 

laboratoriais de hospitais na área metropolitana de Barcelona,  demonstrou um 

baixo risco de agranulocitose em pacientes que utilizam dipirona por curtos 

períodos nas doses recomendadas. Já Huber et al. (2015) fez um  levantamento de 

casos de agranulocitose induzida pelo metamizole em Berlim, o qual concluiu que a 

doença persiste atualmente como um distúrbio grave, e que a crescente utilização 

de metamizole deve ser avaliada quanto à indicação e especialmente à duração do 

tratamento. Há alguma evidência sugerindo que a administração prolongada pode 

causar algum dano ao sistema sanguíneo, sendo relatadas a ocorrência de 

leucopenia, agranulocitose e anemia aplástica (GARCÍA-MARTÍNEZ et al., 2003; 

BASAK et al., 2010). Estudo in vitro realizado por García-Martínez et al. (2003) 

compararam a mielotoxicidade da dipirona com o diclofenaco e o ácido 

acetilsalicílico (fármacos que não são associados à agranulocitose) e não 

encontraram maior mielotoxicidade pela dipirona. A administração de doses 

terapêuticas de dipirona não demonstrou interferência no processo de 

granulocitose nem no processo de apoptose de granulócitos. A dipirona é 

contraindicada em pacientes com histórico ou presença de discrasia sanguínea 

(GARCÍA-MARTÍNEZ et al., 2003; BASAK et al., 2010).  

As investigações supracitadas demonstram que a agranulocitose atribuível à 

dipirona é rara, porém, de acordo com estudo realizado em animais, faz-se 

necessário realizar projeto de investigação prospectiva multicêntrico em países 

onde a dipirona é prescrita rotineiramente, para que se chegue a consenso acerca 
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da prescrição de dipirona. A literatura acessível carece de quaisquer dados sobre a 

incidência da agranulocitose ou outros efeitos hematológicos atribuídos à 

administração de dipirona em animais (JASIECKA, MAŚLANKA, JAROSZEWSKI, 

2014). Zanuzzo e colaboradores (2015) encontraram em seu estudo inibição da 

agregação plaquetária por 3 horas após administração intravenosa de dipirona em 

cadelas e por 5 horas quando esta foi associada ao meloxicam, efeito não 

observado com o uso do meloxicam sozinho. 

Em comparação com outros analgésicos não opiáceos, a dipirona parece ser 

um fármaco relativamente seguro (IMAGAWA et al., 2011). Os efeitos adversos 

mais comuns são distúrbios gastrointestinais como: náuseas, vômitos, dor 

abdominal e diarreia (EDWARDS et al., 2010). Existem evidências epidemiológicas 

para uma boa tolerabilidade gastrointestinal da dipirona, como por exemplo, o 

estudo endoscópico de Bianchi Porro et al. (1996) que demonstrou que um 

tratamento de 2 semanas de voluntários saudáveis com dipirona não produziu 

nenhuma diferença estatisticamente significativa na incidência de lesões nas 

mucosas gástricas e duodenais quando a dipirona foi comparada com placebo 

(3g/dia e 1,5g/dia), ou mesmo quando a dose dipirona inferior à recomendada 

(1,5g/dia) foi comparada com doses clínicas de acetoaminofeno. Porém, três dos 

doze voluntários tratados com a dose elevada de dipirona desenvolveram lesões 

importantes, o que pode sugerir um efeito danoso à mucosa, de forma dose-

dependente, em alguns indivíduos provavelmente devido à inibição ligeiramente 

mais elevada e sustentada da COX-1. Além disso, mecanismos como a redução do 

metabolismo da glutationa (SANCHEZ et al., 2002a) e a inibição da atividade de 

óxido nítrico/guanosina monofosfato cíclico e óxido nítrico sintetase vem sendo 

sugeridos como conducentes para a lesão da mucosa provocada pela dipirona em 

doses elevadas em ratos (SANCHEZ et al., 2002b). No trabalho de Yildrim et al. 

(2013), os autores encontraram que a dipirona em todas as doses estudadas inibiu 

significativamente a prevalência de úlcera gástrica induzida pelo 

Diethyldithiocarbamate (DDC) e estresse pelo frio, em ratos. Esta atividade foi 

ótima na dose de 25 mg/kg, no entanto, reduziu significativamente a secreção de 

muco nesta dose, quando comparada com doses altas de 50 mg/Kg e 100 mg/Kg. 

Os efeitos da dipirona em inibir úlceras induzidas pelo DDC foram independentes 

da dose, porém a secreção de muco variou conforme as dosagens utilizadas e pela 

opinião do autor, parece que outros mecanismos que não só a produção de muco 
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estão relacionados com a formação de úlceras gástricas induzidas. Foi provado 

experimentalmente por Batu & Erol (2007) que o fármaco pode ter um efeito 

protetor contra alguns tipos de úlceras gástricas não induzidas por estresse, 

sugerindo que a dipirona pode aumentar a síntese e/ou a liberação de muco 

gástrico e, paradoxalmente, pode ser capaz de aumentar o teor de PGE2 gástrica. 

Assim, em relação à influência sobre o aparelho digestório, a dipirona parece ser 

muito mais segura do que os AINES, sendo utilizada em animais com 

contraindicações aos anti-inflamatórios (IMAGAWA et al, 2011). 

 Ao contrário dos AINES tradicionais, a dipirona possui potente efeito 

analgésico com pouco efeito anti-inflamatório. Foi demonstrado efeito 

espasmolítico em cobaia (GULMEZ et al., 2007). Seu mecanismo de ação tem sido 

amplamente discutido na literatura, sendo cogitado o efeito de inibição de 

prostaglandina no tecido cerebral, e recentemente descrito como inibidor da enzima 

COX-3 (uma possível variante da COX-1), motivo pelo qual, se explicaria a ação 

analgésica da dipirona e a pouca ação anti-inflamatória. Este provável mecanismo 

de ação também seria o responsável pela menor incidência de efeitos adversos 

gástricos e da coagulação no homem (CHANDRASEKHARAN et al., 2002; MUÑOZ 

et al., 2010). Redondo-Pachon et al. (2014) não a classificam como AINE. Zanuzzo 

e seus colaboradores (2015) demonstraram que a analgesia promovida pela 

dipirona foi melhor do que a analgesia promovida pelo meloxicam em cadelas após 

cirurgia de ovariosalpingohisterectomia (OSH), e que a associação de ambos os 

fármacos promove sinergismo e melhor analgesia. 

Entretanto, apesar desta nova COX ser inicialmente denominada COX-3, 

devido ao seu gene de formação ser o mesmo formador da COX-1, a mesma 

poderia ser designada de COX-1-B. O que difere uma da outra é a inserção de 30-

34 aminoácidos, dependendo da espécie de mamífero. Sua presença foi relatada 

no córtex cerebral de cães, e em humanos seria mais abundante no cérebro e 

coração. Rogosch et al. (2012) encontraram MAA e AA no cérebro e na medula 

espinal de ratos. Além disso, sabe-se que os derivados da dipirona podem 

facilmente penetrar na barreira hematoencefálica e suas concentrações no fluido 

cerebrospinal, embora menores do que no plasma, são suficientemente elevadas 

para induzir um efeito terapêutico (COHEN et al., 1998). 

Aparentemente a COX-3 seria inibida por agentes analgésicos e 

antipiréticos, como acetoaminofeno, fenacetina, antipirina e dipirona, bem como 
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alguns AINES. Assim sendo, apesar de existirem apenas dois genes para enzimas 

COX (COX- 1 e COX-2), podem existir múltiplas isoformas de COX subjacentes a 

produção de prostanóides através de uma variedade de tecidos (WARNER & 

MITCHELL, 2004). O mecanismo envolvido no seu efeito analgésico é complexo. 

Muito provavelmente, este efeito é obtido por meio tanto da ação em COX-3, uma 

variante da COX-1, que ocorre principalmente no sistema nervoso central 

(CHANDRASEKHARAN et al., 2002), quanto do impacto sobre os sistemas 

opioidérgico e canabinóide. O sistema canabinóide, que desempenha um papel 

importante na regulação da sensação de dor, está provavelmente envolvido 

(JASIECKA, MAŚLANKA, JAROSZEWSK, 2014). Rogosch et al. (2012) relataram 

que MAA e AA são agonistas de receptores canabinóides tipo 1 (CB1), que são 

receptores também incluídos no sistema antinociceptivo descendente. A 

contribuição do sistema canabinóide para o mecanismo analgésico da dipirona 

também foi citado por Escobar et al. (2012), que provaram que o efeito 

antinociceptivo deste agente foi reduzido após a administração de um antagonista 

de CB1. 

Outro mecanismo provável de estar envolvido na analgesia promovida pela 

dipirona é a ativação do sistema opioidérgico endógeno. Tortorici & Vanegas 

(2000) administraram dipirona na massa cinzenta periaquedutal (principal local de 

analgesia opioidérgica) em ratos acordados, induzindo efeito antinociceptivo e, ao 

repetirem diversas vezes, induziu tolerância à dipirona, assim como tolerância 

cruzada à morfina. Demonstraram também que uma microinjeção de naloxona 

(antagonista opioide) no mesmo local reduziu os efeitos antinociceptivos da 

dipirona. Vazquez e colaboradores (2005) também encontraram efeito semelhante 

da dipirona, concluindo que seu efeito é mediado pelo sistema opioidérgico. 

Alguns estudos relataram que o efeito antipirético da dipirona ocorre devido 

à inibição da síntese de PGE2 (KANASHIRO et al., 2009), outros estudos sugerem 

que não. Demonstrou-se que há o bloqueio de ambas as vias, dependentes e 

independentes de PG, da febre induzida por lipopolissacarídeo bacteriano (LPS), o 

que sugere que este fármaco tem um perfil de ação antipirética distinto do de 

outros inibidores de COX, o que pode ser vantajoso no tratamento da febre 

(MALVAR et al., 2011). Pierre et al. (2007) não encontraram bloqueio da síntese de 

prostaglandina induzida pelos metabólitos da dipirona em humanos, porém, houve 

um redirecionamento da produção de PGE2, PGD2 e PGF2α para outras 
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prostaglandinas não identificadas e como conclusão de seu trabalho, acreditam 

que tanto o MAA quanto o AA reagem com doadores de elétrons, como por 

exemplo, o íon ferro, prevenindo o início do ciclo catalítico da COX, e 

alternativamente reduzem sua ativação. 

Hinz et al. (2007) encontraram, em um trabalho realizado no homem, uma 

inibição fraca de COX-3 pela dipirona em 5 voluntários. Nesses casos utilizou-se as 

doses de 500mg e 1000mg, e as avaliações prosseguiram por 12 horas. Os 

autores acreditam que a teoria da farmacologia de analgésicos não ácidos (como 

dipirona e paracetamol) inibindo COX-3 não é válida. Porém, foi observado que o 

principal metabólito da dipirona, MAA, provoca uma inibição acentuada de ambas 

COX-1 e COX-2, com inibição ligeiramente maior em COX-1, in vitro e ex vivo com 

pacientes tratados com doses clinicamente recomendadas. 

 

 

4.4 TRAMADOL 

 

Opioides são compostos purificados do extrato de papoula, mais 

especificamente da espécie Papaverum somniferum e são fármacos essenciais 

para o tratamento da dor em Medicina Veterinária. São substâncias variáveis 

indicadas desde o tratamento da dor aguda pós-operatória até como parte do 

protocolo de tratamento da dor crônica (LAMONT & MATHEWS, 2013). 

O tramadol é um opioide sintético agonista µ, porém seu mecanismo de 

ação também envolve a inibição de recaptação de serotonina e noradrenalina 

(LAMONT & MATHEWS, 2013). Sua molécula é metabolizada pelo fígado em: O-

desmetiltramadol (M1) e N-desmetiltramadol (M2), sendo ativo apenas o metabólito 

M1 (SCOTT & PERRY, 2000). 

Sua utilização em equinos é demonstrada por diversos trabalhos em 

literatura, que contatam sua eficácia analgésica para diversos tipos de dor, com 

doses variando de 2-10mg/Kg, podendo ser administrado por diversas vias, 

inclusive a oral. (KNYCH et al., 2012; GUEDES et al., 2013; KNYCH et al., 2013; 

GUEDES et al., 2016; KNYCH et al, 2016). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O estudo foi previamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética no 

Uso de Animais da FMVZ/USP, sob o número de registro nº 8862020715. 

 O estudo foi dividido em duas fases. Na fase 01 verificou-se a ação da 

dipirona sobre o tromboxano B2 e prostaglandina E2 em cavalos hígidos não 

submetidos a qualquer intervenção, ao passo que na fase dois avaliou-se a ação 

analgésica da dipirona em cavalos submetidos a castração eletiva. 

 

 

5.1 FASE 01  

 

 

 5.1.1 ANIMAIS E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram utilizados 12 animais, da raça Puro Sangue Árabe, machos e fêmeas 

de idades variadas. 

Foram incluídos no estudo apenas animais comprovadamente saudáveis. 

Para tanto foram realizados, exame físico completo com avaliação da frequência 

cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), temperatura retal, auscultação 

pulmonar e traqueal, tempo de preenchimento capilar (TPC), avaliação da 

coloração de mucosas, hidratação, auscultação dos quadrantes intestinais e 

palpação dos linfonodos foi realizado em todos os animais. Assim como coleta de 

sangue para realização de hemograma completo, bioquímica renal (ureia e 

creatinina), e hepática (GGT, AST, bilirrubina total e direta e albumina), proteína 

total, fibrinogênio foram realizados previamente ao experimento 

 

 

5.1.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Animais com alterações cardiológicas, hematológicas, indicadores de 

insuficiência renal e/ou hepática, além daqueles apresentando alterações 

gastrointestinais, como diarreia foram excluídos. Ainda, presença de dor de 

qualquer intensidade e origem, quaisquer sinais de inflamação, doenças ou uso de 
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fármacos analgésicos e/ou anti-inflamatórios anteriormente ao estudo com intervalo 

menor do que 1 mês foram considerados fatores de exclusão. 

 

 

5.1.3 PREPARO DOS ANIMAIS 

 

Todos os animais obtiveram os pelos sobre a jugular direita tricotomizados, 

com posterior antissepsia com clorexidine e clorexidine alcoólico para passagem de 

cateter1 14GX2’’, com adaptador PRN2 para vedar sua entrada. O cateter e 

adaptador eram fixados com supercola3 e fio de sutura Nylon4 2-0 (um ponto 

simples) e permaneciam durante as primeiras 12 horas. A coleta de sangue das 24 

horas foi realizada diretamente por punção direta da veia jugular com seringa5 de 

5mL e agulha6 30x8mm. 

Os animais já residiam no Hospital Veterinário da FMVZ-USP, portanto não 

foram submetidos a período de adaptação no local. 

  

 

5.1.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

5.1.4.1 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Os 12 cavalos foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos de seis 

animais cada. Um grupo recebeu dipirona 7 (GD) pela via intravenosa, na dose de 

15mg/Kg, sendo repetida a cada doze horas, durante 24 horas. Outro grupo 

recebeu flunixin meglumine8 (GF) pela via intravenosa, na dose de 1,1mg/Kg, em 

apenas uma única dose. Foi realizada uma distribuição aleatória a um dos dois 

                                                             
1 Safelet®, Nipro Medical Corporation, New Jersey, EUA. 
2 PRN®, BD, PR. 
3 Super Bonder®, Loctite, Henkel Ltda., SP. 
4
 MicroNylon®, Microsuture, SP. 

5 Seringa hipodérmica, INJEX Indústrias Cirúrgicas Ltda., SP. 
6 Agulha hipodérmica, BD, PR. 
7 D500®, Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda., SP. 
8 Meflosyl®, Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda., SP.  
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tratamentos (n = 06 cavalos por grupo) por um gerador de sequência aleatória 

(http://www.randomization.com).  

Foram coletadas amostras de sangue, em tempos pré-estabelecidos para 

mensuração ex vivo da concentração de tromboxano B2 (TXB2) e prostaglandina E2 

(PGE2).  

 

 

5.1.4.2 DETERMINAÇÃO EX VIVO DA CONCENTRAÇÃO DE TXB2 E PGE2 

 

As medições das taxas de TXB2 e PGE2 foram realizadas em amostras de 

sangue coletadas em seis animais de cada grupo (GD e GF) no tempo basal 

(previamente à primeira administração de dipirona ou flunixin meglumine) e 

decorridos 2 (T2), 8 (T8), 12 (T12) e 24 (T24) horas após a primeira administração 

da medicação (Figura 02).  

No GD, no tempo 12 a coleta foi realizada imediatamente antes da segunda 

dose de dipirona. Todas as amostras foram armazenadas em duplicata em 

diferentes freezers à -80ºC até o momento da realização do teste de ELISA. Para 

realização da curva utilizou-se adaptação da metodologia descrita por Duz et al. 

(2015) e as amostras foram avaliadas  por meio dos kits Prostaglandin E2 kit- 

monoclonal e Thromboxan B2 ELISA kit, ambos da marca Cayman® Chemical 

(Michigan, EUA). Todas as análises foram realizadas no laboratório do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo. 

 

Figura 2 - Delineamento experimental das coletas de sangue para mensuração da concentração de 

PGE2 e TXB2 de 12 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo – FMVZ – São 

Paulo – 2017. 

 

Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 

http://www.randomization.com/
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Legenda: Basal: momento imediatamente anterior à administração da medicação referente ao grupo 
de tratamento; T2, T8, T12 e T24: 2, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação, 
respectivamente. 

 

 

 

5.1.4.2.1 AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE TROMBOXANO B2 

 

1) coleta de 1mL de sangue com agulha 30x8mm e seringa de 3ml e 

transferência para um tubo de vidro o qual foi mantido em estufa a 37 ºC 

por uma hora ;  

2) Passagem de todo conteúdo do tubo de vidro (coágulo e plasma) para 

um microtubo9 de 1,5mL limpo; 

3) As amostras então eram centrifugadas à 2000G por 5 minutos à 18ºC;  

4) Após, com o auxílio de uma pipeta, 100 μL do plasma foi aliquotado a um 

novo microtubo, contendo 400 μL de metanol sendo este procedimento 

realizado em duplicata; 

5) Centrifugou-se novamente as amostras, agora com o metanol, à 6000G 

por 10 min à 18ºC;  

6) Os tubos foram então congelados em dois freezers à -80ºC (laboratório 

de hemoterapia e laboratório do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo) até o momento da dosagem pelo kit de TXB2; 

7) Descongelamento das amostras no laboratório no dia do ensaio de 

dosagem de TXB2; 

8) Para realização da curva de TXB2, foi necessário diluir as amostras 4 

vezes; 

9) Deu-se sequência a análise pelo método de ELISA conforme 

metodologia proposta pelo fabricante. O ensaio foi realizado no 

laboratório do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

                                                             
9 CWR®, importado por Biosystems, Brasil. 
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5.1.4.2.2 AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE PROSTAGLANDINA E2 

 

1) Coleta de 1 mL de sangue e transferência de 500 μL em dois microtubos. 

Foi realizada uma adição de 25 μL da solução de LPS (Escherichia coli 

0111:B4) a uma concentração final de 100 μg/ml no primeiro microtubo 

(amostra estimulada - PGE2-E) para ocorrer um aumento sustentado e 

consistente da produção de PGE2 no sangue dos cavalos. No segundo 

microtubo, 10 μL de PBS foram adicionados para se obter amostras de 

controle negativo (amostra não estimulada - PGE2-NE); 

2)  Incubação das amostras com a tampa fechada em uma estufa a 37ºC 

por 24 horas; 

3) Ao término da incubação, centrifugação dos microtubos a 2000G por 5 

minutos a 18ºC;  

4) Com auxílio de uma pipeta, adição de 100 μL do plasma em quatro 

novos microtubos (2-E e 2-NE) com 400 μL de Metanol (duplicata); 

5) Centrifugação das amostras com o metanol a 6000G por 10 minutos a 

18ªC; 

6) Coleta do sobrenadante e divisão em quatro novos tubos (2-E e 2-NE), 

150 μL em cada, e congelamento a -80ºC até o momento da dosagem 

pelo kit de prostaglandina E2 (PGE2); 

7) Descongelamento das amostras no laboratório no dia do ensaio de 

dosagem de PGE2; 

8) Para realização da curva de PGE2, foi necessário diluir as amostras 10 

vezes; 

9) Deu-se sequência a análise pelo método de ELISA conforme 

metodologia proposta pelo fabricante. O ensaio foi realizado no 

laboratório do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

5.2 FASE 02  
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5.2.1 ANIMAIS E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

A segunda fase do estudo foi desenvolvida com a utilização de animais 

saudáveis e com a indicação de orquiectomia eletiva. Foram utilizados 15 animais, 

de raças variadas, machos, acima de 1 ano de idade, pertencentes à tutores que 

procuraram o serviço de cirurgia de grandes animais da FMVZ-USP para 

realização de orquiectomia eletiva. 

Apenas animais que não apresentassem alterações clínicas que 

descaracterizassem o procedimento eletivo foram incluídos neste estudo. Procedia-

se então a realização de exame físico, com avaliação da frequência cardíaca (FC), 

frequência respiratória (FR), temperatura retal, auscultação pulmonar e traqueal, 

tempo de preenchimento capilar (TPC), avaliação da coloração de mucosas, 

hidratação, auscultação dos quadrantes intestinais e palpação dos linfonodos. 

Foram também avaliados apetite, ingestão de água, assim como parâmetros 

comportamentais de locomoção na baia, interação, e interesse pelo ambiente. Era 

realizada palpação dos testículos para certificação que ambos estavam na bolsa 

escrotal. 

 

 

  5.2.2 PREPARO DOS ANIMAIS 

 

Todos os animais obtiveram os pelos sobre a jugular tricotomizados, com 

posterior antissepsia com clorexidine e clorexidine alcoólico para passagem de 

cateter3 14GX2’’, com adaptador PRN4 para vedar sua entrada. O cateter e 

adaptador eram fixados com supercola5 e permaneciam durante as 24 horas, ou 

até a constatação que não havia mais acesso ao vaso sanguíneo.  A administração 

do protocolo de anestesia e analgesia era realizada por meio deste cateter. 

Oito animais eram habituados às instalações nas quais permaneceram para 

a avaliação de dor, ao passo que os demais foram traduzidos ao HOVET no dia 

anterior. No entanto, o número de animais de cada grupo ficou igualmente 

distribuído. 

 

5.2.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
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5.2.3.1 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos: Grupo Dipirona 

(GD) e Grupo Flunixin (GF). No GD, administrou-se dipirona na dose de 15mg/Kg 

pela via intravenosa, sendo repetida a cada doze horas, durante 24 horas. Já no 

GF, administrou-se flunixin meglumine na dose de 1,1mg/Kg pela via intravenosa, a 

cada 24 horas.  

 

 

5.2.3.2 TÉCNICA ANESTÉSICA 

 

Todos os animais receberam a administração de sedação com alfa-2 

agonista Detomidina10 em doses que variaram de 8-20 µg/kg de acordo com a 

índole do animal, até se obter um grau de sedação eficaz e seguro para proceder-

se a indução anestésica (abaixamento de cabeça, ptose labial e palpebral). Como 

indutores utilizou-se cetamina11 na dose de 2,5 mg/Kg e diazepam12 na dose de 

0,05 mg/Kg, ambos associados na mesma seringa, p-ela via intravenosa. Para 

manutenção anestésica utilizou-se infusão contínua de éter gliceril guaiacol13 

(EGG) à 5%. Todos os animais receberam anestesia local com lidocaína14 sem 

vasoconstrictor 2%, sendo administrados 20mL em cada testículo assim que se 

instituía o plano anestésico e após antissepsia do local. Imediatamente antes do 

início da cirurgia, todos os animais receberam outra dose de cetamina13 (1,2 

mg/Kg) pela via intravenosa. 

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados conforme técnica padrão da 

FMVZ-USP e realizados por cirurgião experiente. A antibioticoterapia foi realizada 

com enrofloxacina15 10% (5mg/Kg a cada 24 horas por 3 dias) ou pentabiótico16 

(40000Ui/Kg baseado na Penicilina Benzatina em dose única), além de soro 

antitetânico 17 (1 frasco por animal) em dose única. 

                                                             
10 Dormium®, Agener União, SP. 
11 Cetamin®, Syntec, SP. 
12 Diazepam®, Genérico Hipolabor, MG. 
13

 EGG®,Henrifarma, SP. 
14 Lidocaína®, Genérico Hipolabor, MG. 
15 Chemitril®, Chemitec, SP. 
16 Pentabiótico®, Zoetis, Indústria de Produtos Veterinários Ltda., SP. 
17 Vencosat®, Vencofarma, Londrina, PR. 
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Como orientações pós-operatórias, foram recomendados para todos os 

animais seguimento de administração de fenilbutazona18 (1g para cada 250Kg) 

pela via oral, a cada 24 horas, por três dias; 20 minutos de ducha fria de cada lado 

da bolsa escrotal três vezes ao dia; curativo com repelente19  e que o animal 

ficasse solto em um piquete pequeno para caminhadas leves até a total 

cicatrização da ferida cirúrgica.  

 

 

5.2.3.3 AVALIAÇÕES DE DOR 

 

Para avaliação da dor foram utilizadas as seguintes escalas: Escala 

Multidimensional da UNESP- Botucatu (TAFFAREL et al., 2015), Escala Facial 

(DALLA COSTA et al., 2014) e Escala Visual Analógica (EAV), conforme anexos A, 

B e C. A pontuação da escala EAV varia de 0 (nenhuma dor) à 10 cm (pior dor 

possível), e a graduação referente ao resgate analgésico é a partir de 4 cm. Assim 

sendo, no presente estudo foi utilizada a pontuação da EAV para a instituição, se 

necessário do resgate analgésico.  

Para avaliação da sedação e ataxia, empregou-se escala de sedação/ataxia 

(TAYLOR et al., 2013 adaptada), cuja pontuação varia de  0 (sem sedação 

aparente) à 3 (sedação intensa) (Anexo D). 

As avaliações de dor foram realizadas nos momentos Basal (previamente à 

cirurgia), e decorridas 1 (T1), 2 (T2), 4 (T4), 8 (T8), 12 (T12) e 24 (T24) horas após 

a aplicação do fármaco pós-operatório (Figura 3). Todas as avaliações de dor 

foram comparadas com as avaliações no momento basal para quantificação do 

aumento ou não na pontuação das escalas para, se necessário, proceder-se o 

resgate analgésico. A avaliações foram realizadas sempre pelo mesmo indivíduo 

(RT) que desconhecia o protocolo de analgesia utilizado e era familiarizado com a 

espécie equina e as escalas de dor.  

Como resgate analgésico preconizou-se tramadol20 na dose de 2mg/Kg pela 

via intravenosa. Se o animal necessitasse, receberia o opioide e seria 

                                                             
18 Equipalazone® pó, Marcolab, Duque de Caxias, RJ. 
19 Tanidil®, Bayer, Brasil ou Alantol®, Vetnil, SP. 
20 Tramadol®, Cristália, SP. 
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acompanhado até normalização das escalas de dor, além do que seria 

imediatamente retirado do estudo. 

 

 

Figura 3 - Delineamento experimental dos momentos de avaliação dos escores de dor, sedação e 
ataxia de 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo da fase 02 – FMVZ – São 
Paulo – 2017. 

Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
 Legenda: Basal: momento imediatamente anterior à administração da medicação referente ao 
grupo de tratamento; MPA: Medicação pré anestésica; indução: indução anestésica com cetamina e 
diazepam; média (22,53 min) e desvio padrão (8,82 min) do tempo cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e 
T24: 1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória, respectivamente. 

 

 

 

5.2.3.4 AVALIAÇÕES PARAMÉTRICAS 

 

 

 Os parâmetros vitais avaliados foram frequência cardíaca (FC), frequência 

respiratória e temperatura retal e foram realizadas nos momentos Basal 

(previamente à cirurgia), e decorridas 1 (T1), 2 (T2), 4 (T4), 8 (T8), 12 (T12) e 24 

(T24) horas após a aplicação do fármaco pós-operatório. 

 

 

 

5.2.3.5 AVALIAÇÕES DOS EFEITOS DELETÉRIOS 

 

  

Efeitos adversos relacionados ao uso de AINES foram avaliados, tais como/; 

sinais de desconforto abdominal (deitar, rolar, dor), sinais de gastrite (redução de 

apetite, ficar ‘brincando’ com a água do cocho, bruxismo) e sinais de desregulação 
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do trânsito intestinal (hipomotilidade, hipermotilidade, diarreia) foram avaliados 

durante todo o período de 24 horas nas quais os animais participaram do estudo.  
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6 AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA 

 

As análises estatísticas foram realizadas com o software GraphPad Prism 

versão 7.0321. Para análise de peso, idade e tempo cirúrgico, utilizou-se Teste t 

independente, sem pós-teste. Para análise de FC, FR e temperatura utilizou-se 

análise de variância Two-away ANOVA com pós-teste de Sidak (entre os grupos) e 

análises de variância de medidas repetidas (RM-ANOVA) de duas vias com pós-

teste de Dunnett (entre momentos). 

Os escores de dor e sedação foram comparados entre os grupos pelo teste 

não paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido de pós-teste de Dunn. E entre 

diferentes momentos de um mesmo grupo pelo teste de Friedman, seguido de pós-

teste de Dunn. 

Para as concentrações de TXB2 e de PGE2 foram realizadas análises de 

variância (Two-away ANOVA) de duas vias com pós-teste de Sidak para 

comparação entre grupos e análises de variância de medidas repetidas Two away 

ANOVA RM de duas vias com pós-teste de Tukey para comparação entre os 

momentos em um mesmo grupo. 

 

 

 

 

7 RESULTADOS  

 

 

7.1 FASE 01 

 

Foram utilizados inicialmente 14 animais nesta fase do estudo, porém, os 

dados de dois animais do GD foram excluídos. 

 

 

 

                                                             
21 GraphPad Software Inc., La Jolla, EUA. 
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7.1.1 DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

Utilizou-se 10 machos (83%) e 2 fêmeas (17%), com idades variando de 2 à 

8 anos. Os pesos variaram entre 262-390Kg. Todos os animais eram da raça Árabe 

(Apêndice E). 

 

 

 

7.1.2 AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE TXB2 

 

 As concentrações iniciais de TXB2 (Basal) não diferiram entre os grupos do 

estudo. Ao longo dos tempos de avaliação, não houve diferença entre os grupos de 

tratamento. Entretanto, dentro dos grupos (comparação entre tempos), houve 

diferença estatística nos seguintes tempos (Gráfico 01, Tabela 01 e Apêndices A e 

B): 

 GD: verificou-se diferença significativa entre os tempos basal e T2, basal e 

T8, basal e T12 e T2 e T24, sendo o valor de P<0,0001; Apenas a partir de 

T24 a concentração de TXB2 atingiu valores superiores a 50% da 

concentração basal, sendo P= 0,0023; Os valores de T2 e T12 também 

diferiram significativamente (P= 0,0275) bem como de T8 e T24 (P= 0,0246). 

 

 GF: os valores de TXB2 diferiram significativamente entre os tempos de 

avaliação com P < 0,0001 nos tempos basal e T2, basal e T8, basal e T12 e 

basal e T24. Já entre T2 e T24 o valor de P foi de 0,0061 e T8 e T24 P= 

0,0191. 
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Gráfico 01. Gráfico Boxplot da porcentagem de mudança na concentração de Tromboxano 
B2 (TXB2), representando a atividade da ciclooxigenase 1 (COX-1), em comparação com o 
valor imediatamente anterior à administração da medicação referente ao grupo (Basal: valor 
considerado como 100% [linha pontilhada horizontal]) de 12 cavalos distribuídos 
aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados na fase 01– FMVZ-
USP – São Paulo – 2017.    

 

 

Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  
Legenda: T2, T8, T12 e T24: 2, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação 
(Dipirona ou Flunixin), respectivamente; *: valor significativamente diferente de Basal; ¥: 
valor significativamente diferente de T2; § = valor significativamente diferente de T24; O 
grau de significância estabelecido para os testes estatísticos foi de 5% (P < 0,05). 
 
 
 
 
Tabela 1 - Média e desvio padrão da porcentagem de mudança das concentrações de 
Tromboxano B2 (TXB2), representando a atividade da cicloxigenase 1 (COX-1) em 
comparação com o valor imediatamente anterior à administração da medicação (Basal: valor 
considerado como 100%), dos 12 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo 
durante os momentos avaliados na fase 01– FMVZ – São Paulo – 2017. 

 

  
Momentos de avaliação 

 
 

Basal T2 T8 T12 T24 

     

Dipirona  
Média 100 2,15* 24,69*§ 34,77*¥ 57,77*¥ 

 
DP 0 2,33 21,42 27,14 44,75 

  
 

     

Flunixin  
Média 100 0,02* 4,49*§ 10,94* 33,61*¥ 

 
DP 0 0,02 2,6 4,02 25,03 

*  

 

* 

§ 
 

 
§ 
 

 

*  

 *  

 
*  

 

¥  

 

* * 

* 
¥  

 

¥  
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Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: DP: desvio Padrão; Basal: momento imediatamente anterior à administração da 
medicação; T2, T8, T12 e T24: 2, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação; *: 
valor significativamente diferente de Basal; ¥: valor significativamente diferente de T2h; § = 
valor significativamente diferente de T24; O grau de significância estabelecido para os 
testes estatísticos foi de 5% (P < 0,05). 

 

 

 

7.1.3 AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE PGE2 

 

Para as análises estatísticas foram considerados apenas os dados das 

amostras estimuladas pelo LPS (PGE2-E). Não houve diferença estatística entre 

quaisquer momentos avaliados do GF. Já no grupo dipirona, houve aumento 

significativo em T12 quando comparado ao basal (P= 0,061). Já na comparação 

entre os grupos, houve diferença no momento T2 (P = 0,0311) e no momento T12 

(P= 0,0018), sendo ambas concentrações maiores no grupo dipirona (Gráfico 02, 

Tabela 02, Apêndices C e D). 

 

 

 
Tabela 2 - Média e desvio padrão da porcentagem de mudança das concentrações de 
Prostaglandina E2 (PGE2), representando a atividade da ciclooxigenase 2 (COX-2) em comparação 
com o valor imediatamente anterior à administração da medicação referente ao grupo (Basal: valor 
considerado como 100%), dos 12 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo 
durante os momentos avaliados na fase 01 – FMVZ – São Paulo – 2017. 

 

  
Momentos Avaliados 

  
 Basal T2 T12 T24 

Dipirona 
 

Média 100 129,66 ƒ  187,73 ¥ ƒ 148,39 

  
DP 0 71,77 83,51 64,51 

Flunixin 
 

Média 100 68,27 ƒ 86,4 ƒ 101,9 

  
DP 0 16,64 21,98 2,99 

 
 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: DP: desvio Padrão; Basal: momento imediatamente anterior à administração da 
medicação; T2, T12 e T24: 2, 12 e 24 horas após a administração da medicação; ¥: valor 

significativamente diferente de basal; ƒ: diferença significativa entre os grupos. O grau de 

significância estabelecido para os testes estatísticos foi de 5% (P < 0,05). 
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Gráfico 02. Gráfico Boxplot da porcentagem de mudança na concentração de Prostaglandina E2 

(PGE2), representando a atividade da cicloxigenase 2 (COX-2), em comparação com o valor 
imediatamente anterior à administração da medicação referente ao grupo (Basal: valor considerado 
como 100% [linha pontilhada horizontal]) de 12 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do 
estudo durante os momentos avaliados na fase 01– FMVZ-USP – São Paulo – 2017. 
 
 
   

 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  
Legenda: T2, T12 e T24: 2, 12 e 24 horas após a administração da medicação (Dipirona ou 

Flunixin), respectivamente; ¥: valor significativamente diferente de Basal; ƒ: diferença significativa 

entre os grupos; ■: outliers do grupo flunixin . O grau de significância estabelecido para os testes 
estatísticos foi de 5% (P < 0,05). 

 

 

 

 

 

  

¥  

 

ƒ 

 

ƒ 

 

ƒ 

 

ƒ 
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7.2 FASE 02  

  

Dezessete animais foram inicialmente incluídos nesta fase do estudo, porém 

devido a sangramento pós-operatório, dois animais foram descartados do estudo 

devido à necessidade de nova manipulação cirúrgica.   

 

 

7.2.1 DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

 Os animais apresentaram média de peso de 385,81Kg no GD e de 392,71Kg 

em GF. Os animais do GD eram das raças SRD (75%), Bretão (12,5%) e Luzitano 

(12,5%); já os animais do GF eram SRD (57,1%), Mangalarga Paulista (14,3%), 

Mangalarga Marchador (14,3%) e Luzitano (14,3%). A idade média no GD foi de 

5,4 anos (+- 1,77) e no GF 5,14 anos (+- 1,35). Não houveram diferenças 

estatísticas significativas entre os grupos em relação ao peso e a idade. (Gráfico 3 

e Apêndice E).  

 

 

Gráfico 03. Gráfico Boxplot da variação da idade em anos e do peso em quilogramas dos 15 
cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados na fase 
02– FMVZ-USP – São Paulo – 2017.    

 

 

Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  
Legenda: Kg: quilogramas. O grau de significância estabelecido para os testes estatísticos foi de 5% 
(P < 0,05). 
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7.2.2 TEMPO CIRÚRGICO 

 

Os procedimentos cirúrgicos duraram entre 15-40 minutos, e não tiveram 

horário padronizado para início. Não houve diferença estatística entre os grupos. 

(Tabela 03, Gráfico 04 e Apêndice N). 

 
 
 
 

 
Tabela 3 - Média e desvio padrão do tempo cirúrgico dos 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 
2 grupos do estudo durante os momentos avaliados na fase 02 – FMVZ – São Paulo – 2017. 

 

Tempo Cirúrgico 

Dipirona  

Média 

 
22,13 

DP 

 
9,05 

 
 

 
 

Flunixin  

Média 

 
23 

DP 

 
9,26 

 
 Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017) 
 Legenda: DP: desvio Padrão. 

 

 

Gráfico 04. Gráfico Boxplot da variação do tempo cirúrgico dos 15 cavalos distribuídos 
aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados na fase 02– FMVZ-USP – 
São Paulo – 2017.    

 
 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  
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7.2.3 PARÂMETROS FISIOLÓGICOS 

 

 

7.2.3.1 FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC) 

 

Não houve diferença significativa entre os grupos e tampouco entre os 

momentos (dentro do grupo) avaliados. A média foi de 50bpm no GD e 46bpm no 

GF. (Gráfico 05 e Apêndice F). 

 

 

 

 

Gráfico 05 - Gráfico Boxplot das médias ± desvio padrão da frequência cardíaca (FC), em 

batimentos por minuto, de 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os 

momentos avaliados na fase 02– FMVZ-USP – São Paulo – 2017. 

 

 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  
Legenda: Bpm: batimentos por minuto; basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; 
T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração do protocolo pós-
operatório. O grau de significância estabelecido para os testes estatísticos foi de 5% (P < 0,05). 

  



57 
 

7.2.3.2 FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR) 

 

 A frequência respiratória foi em média 26 ± 2,29 movimentos respiratórios 

por minuto (mpm) no GD e de 24 ±1,13 mpm no GF. Não houve diferenças 

estatísticas tanto na avaliação entre os grupos, como na avaliação entre os 

momentos. (Gráfico 06, Apêndice G).  

 

 

 

Gráfico 06 - Gráfico Boxplot das médias ± desvio padrão da frequência respiratória (FR), em 

movimentos por minuto, de 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante 

os momentos avaliados na fase 02– FMVZ-USP – São Paulo – 2017. 

 

 

 
 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  
Legenda: Mpm: movimentos por minuto; basal: avaliação antes do procedimento 
anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração do 
protocolo pós-operatório. O grau de significância estabelecido para os testes estatísticos foi de 5% 
(P < 0,05). 
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7.2.3.3 TEMPERATURA RETAL (T°C) 

 

 A temperatura retal ficou em média 38,1°C ± 0,08 no GD e 38,2°C ± 0,15 no 

GF. Houve redução significativa em T1 quando comparada com o basal no GD (P = 

0,0150) e no GF (P = 0,0028). Não houve diferença estatística entre os grupos. 

Gráfico 07, Apêndice H). 

 

 

Gráfico 07 - Gráfico Boxplot das médias ± desvio padrão da temperatura retal, em graus Celsius 

(ºC) nos momentos avaliados de 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo 

durante os momentos avaliados na fase 02– FMVZ-USP – São Paulo – 2017. 

 

 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  
Legenda: ºC: graus Celsius; *: valor significativamente diferente de basal; basal: avaliação antes do 
procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a 
administração do protocolo pós-operatório.  O grau de significância estabelecido para os testes 
estatísticos foi de 5% (P < 0,05). 

 

  

*  

 

*  
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7.2.4 EAV 

 

 Não houve diferença estatística entre os grupos. Dentro dos grupos (entre 

momentos) houve aumento significativo entre Basal e T12 no GD (P = 0,0466), no 

entanto nenhum animal atingiu o valor de resgate (Gráfico 08 e Apêndice I). 

 

 

Gráfico 08 - Gráfico Boxplot de médias ± desvio padrão dos escores de dor, em centímetros, obtidos 

pela Escala Analógica Visual (EAV) de 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo 

durante os momentos avaliados na fase 02– FMVZ-USP – São Paulo – 2017. 

 

 

 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  
Legenda: *: valor significativamente diferente de basal; basal: avaliação antes do procedimento 
anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração do 
protocolo pós-operatório. O grau de significância estabelecido para os testes estatísticos foi de 
5% (P < 0,05). 

 
 
 

  

*  
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7.2.5 ESCALA MULTIDIMENSIONAL DA UNESP-BOTUCATU 

 

Não houve diferença estatística entre os grupos ou entre os momentos 

avaliados. A pontuação máxima desta escala é de 17 pontos, para este trabalho 

considerou-se a pontuação de no mínimo 6 na escala como indicativa de resgate 

analgésico. Um animal do GF apresentou pontuação 6 no basal, porém foi atribuído 

à agitação e não a sintomas dolorosos, pois o basal era aferido antes do 

procedimento cirúrgico. Nenhum animal necessitou de resgate durante o período 

avaliado. (Gráfico 9, Apêndice J e Anexo A). 

 

 

Gráfico 09 - Gráfico Boxplot de médias ± desvio padrão dos escores de dor obtidos pela Escala 

Multidimensional da UNESP-Botucatu de 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do 

estudo durante os momentos avaliados na fase 02– FMVZ-USP – São Paulo – 2017. 

 

 

 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  
Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 
1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração do protocolo pós-operatório. O grau de significância 
estabelecido para os testes estatísticos foi de 5% (P < 0,05). 
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7.2.6 ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE EXPRESSÕES FACIAIS PARA 

AVALIAÇÃO DE DOR EM CAVALOS (FACIAL) 

 

 Não houve diferença estatística entre os grupos ou entre os momentos 

avaliados. A pontuação máxima desta escala é de 12 pontos, para este trabalho 

considerou-se a pontuação de no mínimo 4 na escala como indicativa de resgate 

analgésico. Nenhum animal necessitou de resgate durante o período avaliado. 

(Gráfico 10, Apêndice K e Anexo B). 

 

 

Gráfico 10 - Gráfico Boxplot médias ± desvio padrão dos escores de dor obtidos pela Escala Facial 

de 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados 

na fase 02– FMVZ-USP – São Paulo – 2017. 

 

 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  
Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 
1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração do protocolo pós-operatório. O grau de significância 
estabelecido para os testes estatísticos foi de 5% (P < 0,05). 
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7.2.7 SEDAÇÃO 

 

Não houve diferença estatística significativa entre os grupos ou entre os 

momentos avaliados. O momento de maiores escores de sedação foi em T1, como 

esperado, pois era o momento bem próximo da recuperação anestésica. (Gráfico 

11, Apêndice L e Anexo D). 

 

 

 

Gráfico 11 - Gráfico Boxplot médias ± desvio padrão dos escores de sedação obtidos pela Escala de 

Sedação de 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos 

avaliados na fase 02– FMVZ-USP – São Paulo – 2017. 

 

 

 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  
Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 
1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração do protocolo pós-operatório. O grau de significância 
estabelecido para os testes estatísticos foi de 5% (P < 0,05). 
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7.2.8 ATAXIA 

 

 

 Não houve diferença significativa entre os grupos ou entre os momentos 

avaliados. Também houve aumento não significativo nos escores em T1, como 

esperado devido à proximidade do período de recuperação pós-anestésica. 

(Gráfico 12, Apêndice M e Anexo D). 

 

 

Gráfico 12 - Gráfico Boxplot médias ± desvio padrão dos escores de sedação obtidos pela Escala 

de Sedação de 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os 

momentos avaliados na fase 02– FMVZ-USP – São Paulo – 2017. 

 

  
    Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017).  

Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e 
T24: 1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração do protocolo pós-operatório. O grau de 
significância estabelecido para os testes estatísticos foi de 5% (P < 0,05). 
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7.2.9 RESGATE ANALGÉSICO 

 

Nenhum animal necessitou de resgate analgésico durante o tempo de 

avaliação do estudo. 

 

 

 

7.2.10 EFEITOS ADVERSOS 

 

Não foram verificados quaisquer efeitos adversos em decorrência do 

emprego da dipirona ou do flunixin meglumine nos animais do estudo. 
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8 DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho, como indicado por vários estudos em que AINES e/ou 

dipirona são suficientes para o tratamento de dor leve à moderada, a dipirona 

mostrou-se tão eficaz para analgesia pós orquiectomia eletiva em cavalos quanto o 

AINE tradicionalmente utilizado nesta espécie, o flunixin meglumine. Porém, foi 

demonstrada de maneira inesperada que a dipirona tem, assim como o flunixin, o 

poder de redução na concentração de TXB2, ou seja, demonstrando sua ação em 

inibir COX-1. Não foi revelada, porém, inibição de PGE2 tanto pela dipirona como 

pelo flunixin. Apesar disso, os animais que participaram do presente trabalho não 

apresentaram clinicamente quaisquer efeitos deletérios associados ao bloqueio 

COX-1. 

A dor, segundo a IASP (Associação Internacional para o Estudo da Dor), é uma 

experiência sensorial e emocional desagradável, relacionada à lesão tecidual real 

ou potencial. A dor surge por meio da ativação de diversos mecanismos 

específicos de receptores e vias neurais por estímulos nocivos que por sua vez 

prejudicam o tecido ou pelo menos têm o potencial de prejudicá-lo. A percepção da 

dor é evidenciada por alterações comportamentais e/ou biológicas, e trata-se de 

uma experiência subjetiva que vem acompanhada de sentimentos de medo, 

ansiedade e pânico (LOESER & TREEDE, 2008; HELLYER et al., 2013).  

Apesar de ser um mecanismo de defesa, se não tratada ou tratada 

insuficientemente, a dor aguda induz o aparecimento de dor crônica. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) protocola o tratamento da dor conforme 

uma escada, na qual quanto mais intensa a dor se torna, mais adições 

farmacológicas e não farmacológicas este tratamento ganha (SPAIN, 1987). 

Atualmente existem diversos fármacos utilizados para o tratamento da dor em 

animais, sendo os opioides e os AINES os mais utilizados (SCHATZMANN, 2002).  

No presente trabalho, um dos objetivos foi o de comparar a analgesia de dois 

fármacos utilizados corriqueiramente, quais sejam a dipirona e o flunixin, fármaco 

muito difundido para tratamento antiálgico em equinos (SELLON et al., 2004; 

COOK et. al, 2009; TORFS et al., 2009; FOREMAN et al.; 2010; DALLA COSTA et 

al., 2014; NAYLOR et al., 2014; TAFFAREL et al., 2015). 

Na fase 02, foram incluídos no estudo cavalos jovens, com escores 

corporais ideais e saudáveis (sem nenhuma alteração na avaliação clínica e 
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exames laboratoriais) para mimetizar o ambiente no qual os procedimentos de 

esterilização eletiva são comumente realizados nesta espécie. Para sedação foi 

utilizada detomidina e para a indução anestésica cetamina e diazepam, portanto o 

mesmo protocolo foi utilizado em todos os animais para limitar os efeitos de 

variáveis não cirúrgicas no período transoperatório e nas avaliações de dor no pós-

operatório. Por se tratarem de procedimentos realizados na sua maioria a campo, 

foi utilizada lidocaína sem vasoconstrictor como analgesia trans-cirúrgica. Não foi 

realizada analgesia transoperatória com fármacos injetáveis, pois os mesmos 

possuem efeito residual, o que atrapalharia a avaliação de dor pós-operatória. 

Levando-se em consideração o período hábil anestésico da lidocaína de 60-90 

minutos (BECKER & REED, 2006) e que a anestesia local foi realizada com a 

técnica intratesticular, acredita-se que a analgesia promovida pela lidocaína não 

influenciou nas avaliações de dor. A sedação proveniente da detomidina também 

não influenciou nas avaliações de dor devido ao seu tempo hábil anestésico ser em 

média 40 minutos, o que pôde ser evidenciado pelas tabelas de sedação e ataxia, 

que não demonstraram diferenças estatisticamente pertinentes quanto ao basal. 

Apesar do tramadol ser um opioide considerado de fraca ligação ao receptor 

µ, este foi escolhido como medicação de resgate devido à diversas comprovações 

em literatura em que há boa analgesia na espécie equina para diversos tipos de 

dor (KNYCH et al., 2012; GUEDES et al., 2013; KNYCH et al., 2013; GUEDES et 

al., 2016; KNYCH et al, 2016). 

O diagnóstico da dor é algo extremamente subjetivo. Para minimizar a 

subjetividade, criaram-se escalas espécie-específicas e direcionadas para o tipo de 

dor na qual o animal está acometido (BUSIÈRES et al., 2008; VAN LOON et al., 

2010; SUTTON et al., 2013; DALLA COSTA et al., 2014; TAFFAREL et al., 2015; 

VAN LOON & VAN DIERENDONCK, 2015; GRAUW & VAN LOON, 2016). Porém, 

o uso isolado de uma escala de dor pode ser insuficiente para avaliarmos a dor de 

um cavalo, pois algumas escalas podem pontuar parâmetros e comportamentos 

não específicos apenas para demonstração de dor já que mudanças nas variáveis 

fisiológicas e neuroendócrinas (adrenalina, noradrenalina, cortisol e β-endorfinas) 

que também são consideradas indicativos de dor (OLIVEIRA et al., 2011), podem 

ser influenciadas por outros fatores, como estresse (SMITH et al., 1996).  

Portanto, no presente trabalho utilizou-se duas escalas multidimensionais 

(DALLA COSTA et al., 2014 e TAFFAREL et al., 2015) e uma escala 
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unidimensional (EAV) para avaliação da dor nos animais da fase 02.  

Correlacionou-se também os escores de dor com a escala de sedação e ataxia que 

foi adaptada da literatura para melhor se adequar ao presente estudo (TAYLOR et 

al., 2013) para assim reduzir ao máximo a influência do avaliador no julgamento do 

grau de analgesia apresentada pelos animais. Nenhum animal necessitou de 

resgate analgésico, sugerindo que a analgesia promovida pela dipirona seja 

suficiente para o procedimento de orquiectomia eletiva em cavalos saudáveis, 

corroborando com a literatura, na qual encontramos pesquisas que descrevem a 

ação analgésica como sendo satisfatória para o procedimento de 

ovariosalpingohisterectomia (OSH) em gatas (PEREIRA, 2017), OSH em cadelas 

(Zanuzzo et al., 2015), e inclusive, quando  associada ao tramadol, demonstrou 

melhora na qualidade de vida em cães com dor crônica severa devido ao câncer 

(FLÔR et al., 2013). Seu mecanismo de ação analgésico tem indícios de ação em 

receptores canabinóides (ESCOBAR et al., 2012; ROGOSCH et al., 2012; 

JASIECKA, MAŚLANKA, JAROSZEWSK, 2014), opioidérgicos (TORTORICI & 

VANEGAS, 2000; VAZQUEZ et al., 2005), assim como alguns indicativos de ação 

na via das ciclooxigenases (BIANCHI PORRO et al., 1996; CHANDRASEKHARAN 

et al., 2002; HINZ et al., 2007; PIERRE et al., 2007; KANASHIRO et al., 2009; 

MUÑOZ et al., 2010).  

Dalla Costa et al. (2014) demonstraram em seu estudo que  escala de 

expressões faciais é específica e sensível o suficiente para diagnosticar dor pós 

orquiectomia em equinos saudáveis, assim como estudos anteriores de escalas 

faciais em outras espécies, como a escala facial para neonatos humanos 

(GRUNAU & CRAIG, 1987), crianças (KOHUT et al., 2012), ovelhas (GUESGEN et 

al., 2016), ratos (LANGFORD et al., 2010; SOTOCINAL et al., 2011), dentre outras. 

Em seu trabalho, Dalla Costa e seus colaboradores (2014) iniciaram a avaliação da 

dor apenas 8 horas após a recuperação anestésica, para minimizarem-se os 

efeitos dos anestésicos, como por exemplo, a sedação. No presente trabalho, as 

avaliações da dor iniciaram com apenas uma hora após a administração do 

protocolo analgésico, muitas vezes sendo muito próximo ao momento em que o 

animal ficava em estação. Porém, para reduzir o viés, utilizamos uma adaptação da 

escala de sedação e ataxia descrita por Taylor e seus colaboradores (2013) para 

avaliar se o comportamento apresentado era devido à sedação e ataxia ou à 

analgesia promovida pelo fármaco em questão. Também, utilizar a escala de dor 
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apenas oito horas após o procedimento cirúrgico pode ser questionável já que são 

nas primeiras horas de pós-operatório que a inflamação e a dor estão mais 

exacerbadas. Por questões éticas, nenhum animal deixou de receber analgesia 

pós-operatória. 

Ao utilizar a FC como uma das pontuações para a avaliação da dor em 

equinos, a escala de Taffarel e colaboradores (2015) utiliza a variação frente ao 

basal, e não simplesmente o valor numérico, levando em consideração que cada 

animal tem o seu basal de parâmetros fisiológicos, dentro do esperado para a 

espécie, assim como a interferência de diversas variáveis nesta (SMITH et al., 

1996).  Juntamente com a FC, esta escala correlaciona também alterações 

comportamentais e  resposta frente à palpação da ferida, tendo-se em vista que de 

acordo com Bley e seus colaboradores (2004) a palpação da ferida cirúrgica 

também pode ocasionar, ou melhor, evidenciar a resposta de dor.  

Sabe-se que os AINES bloqueiam as enzimas COX, sendo que alguns agentes 

bloqueiam especificamente a COX-2. A dipirona, em contrapartida, não tem seu 

mecanismo de ação completamente esclarecido, principalmente na espécie equina. 

Acredita-se que a dipirona possa ser bloqueadora de uma nova enzima, 

denominada COX-3, cuja presença já foi relatada no córtex cerebral de cães, e em 

cérebro e coração de humanos. Aparentemente a COX-3 seria inibida por agentes 

analgésicos e antipiréticos, como por exemplo a dipirona e alguns AINES 

(WARNER & MITCHELL, 2004). Hinz e seus colaboradores (2007) também 

relataram ação em COX-3 da dipirona em estudo ex vivo no homem, assim como o 

estudo de Chandrasekharan e colaboradores (2002), que também encontraram 

genes de expressão para COX-3 no córtex cerebral e coração de humanos e ainda 

no tecido cerebral de cães, e devido a este efeito, foram relatadas alterações 

adversas gástricas em camundongos (MUÑOZ et al., 2010).  Estudos em ratos 

também demonstraram efeitos gástricos deletérios com o uso da dipirona 

(SANCHEZ et al., 2002a; SANCHEZ et al., 2002b), ao contrário de outros indícios 

em literatura que comprovaram a segurança gastrointestinal deste fármaco 

(BIANCHI PORRO et al.,1996; BATU & EROL, 2007; IMAGAWA et al, 2011; 

YILDRIM et al., 2013).  

Assim como nos trabalhos de Brideau et al. (2001), Beretta et al. (2005), Duz 

et al. (2015) e Burkett et al. (2016) que avaliaram o bloqueio de COX promovido 

pelo flunixin e outros fármacos, aventou-se a possibilidade da avaliação se a 
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dipirona teria o potencial de inibir COX-1 e COX-2 em cavalos, assim como 

demonstrado em humanos (HINZ et al., 2007) e ratos (PIERRE et al., 2007).  

A avaliação do bloqueio da COX-1 COX-2 pode ser indiretamente avaliado 

mensurando-se as concentrações de TXB2 e PGE2. Seguindo a metodologia de 

Duz et al. (2015) foi possível constatar que a concentração de TXB2 variou 

nitidamente em todos os tempos avaliados em relação ao basal, principalmente em 

T2 (tempo em que houve bloqueio mais acentuado), demonstrando provavelmente 

grande inibição da COX-1 tanto pela dipirona, como pelo flunixin. O estudo de 

Bianchi Porro e colaboradores (1996) em voluntários humanos também evidenciou 

inibição COX-1 pela dipirona. A inibição COX-1 pelo flunixin em cavalos já foi 

demonstrada por diversos estudos (BRIDEAU et al., 2001; BERETTA et al., 2005; 

DUZ et al., 2015; BURKETT et al., 2016). 

Hinz et al. (2007) obtiveram inibição máxima de 94% de COX-1 e 87% de COX-

2 na dose de 500mg e inibição de 97% de COX-1 e 94% de COX-2 para dose de 

1000mg de dipirona ex vivo em humanos utilizando avaliação semelhante de TXB2 

e PGE2. A porcentagem de inibição do presente trabalho foi calculada de maneira 

análoga à descrita por Hiz et al. (2007), sempre levando em consideração o valor 

basal para comparar a inibição nos tempos posteriores. Os valores aqui obtidos 

foram da mesma magnitude de inibição COX-1, sobretudo em T2, onde a média de 

inibição de TXB2 da dipirona foi de 97,76% ± 2,02, enquanto a inibição do grupo 

flunixin foi em média 99,98% ± 0,02. Como evidenciado por Knych et al. (2015), o 

flunixin meglumine tem maior inibição COX-1 após 2 horas de administração do 

fármaco. Por outro lado, não houve inibição de PGE2 pela dipirona, contradizendo 

os resultados de Hinz et al. (2007), porém ratificando o estudo de Pierre e 

colaboradores (2007), que concluem que o efeito dos metabólitos da dipirona MAA 

e AA seriam de redução do ciclo catalítico da COX por meio de doação de elétrons, 

e não simplesmente a competição com o ácido araquidônico. Todavia, no estudo 

de Kanashiro et al. (2009) houve ação inibitória da produção de PGE2 pela dipirona 

em ratos. A razão de tal diferença necessita ser elucidada.  

  Já no trabalho de Duz et al. (2015), realizado em cavalos submetidos a 

cirurgia eletiva, o flunixin demonstrou grande inibição de COX-1, porém não houve 

diferença entre os grupos flunixin e firocoxibe quanto à inibição de COX-2: apesar 

de não terem comprovado ação em COX-2, ambos demonstraram efeitos 

semelhantes na concentração de PGE2 plasmática nas primeiras 24 horas após a 
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cirurgia, porém não significativo para concluir como inibição, concluindo então que, 

devido à ação semelhante, acreditam que ambos os fármacos impediram o 

aumento da inflamação, porém, como não realizaram grupo controle apenas com 

procedimento cirúrgico, não pode-se afirmar com absoluta certeza. Na presente 

pesquisa, a dipirona foi menos efetiva no controle da inflamação do que o flunixin 

meglumine, apesar de não serem evidenciadas diferenças estatísticas de inibição 

de COX-2. Semelhante ao trabalho de Duz et al. (2015), pode-se inferir que o 

flunixin impediu o grande aumento de COX-2. Porém, é necessário a realização de 

um grupo controle sem a utilização de quaisquer fármacos, para assim, 

quantificarmos a faixa normal de aumento COX-2 devido ao estímulo realizado pelo 

LPS. 

 A não inibição da COX-2 pelo flunixin encontrada no presente estudo contraria 

os resultados da literatura mundial em que o flunixin meglumine é um AINE não 

seletivo COX-2, porém com ação em ambas isoformas COX (BRIDEAU et al., 

2001; BERETTA et al., 2005; KNYCH et al., 2015; BURKETT et al., 2016). 

Beretta et. al (2005) compararam o efeito de inibição de COX-1 e COX-2 in 

vitro dos quatro principais AINES utilizados em cavalos: fenilbutazona, flunixin 

meglumine, carprofeno e meloxicam. O flunixin demonstrou a maior atividade em 

inibir COX-1, porém teve atividade inibitória satisfatória em COX-2.  Já a 

fenilbutazona apareceu como o fármaco que exerce menor efeito anti-COX-2, 

deixando claro sua não seletividade e grande potencial de indução de efeitos 

deletérios associados aos AINES. Neste estudo ainda, o meloxicam obteve maior 

inibição de COX-2, seguido do carprofeno, e como conclusão os autores acreditam 

que o meloxicam e o carprofeno sejam os mais seletivos e recomendados deste 

grupo de AINES para COX-2 em cavalos. Contrariando o estudo de Brideau e seus 

colaboradores (2001) que em um estudo também in vitro, avaliaram a inibição de 

COX por meio de diversos anti-inflamatórios, e concluíram que o carprofeno não 

exerce inibição em COX-2 nos equinos, constatando ainda que a fenilbutazona e o 

flunixin meglumine seriam os mais potentes inibidores COX-1 e COX-2 em cães e 

equinos. 

A dipirona além de promover grande inibição de COX-1, mostrou-se no 

presente trabalho uma opção de fármaco para tratamento de dor pós-operatória 

leve à moderada suficiente para equinos. Devido à maior probabilidade de gastrite 

ou ulcerações gastrointestinais apresentada pela espécie equina com o uso de 
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AINES tradicionais, a dipirona pode ser uma opção tão válida quanto AINES 

seletivos COX-2 para o tratamento destes animais, com menores impactos 

negativos no trato gastrointestinal, com a vantagem de ter o custo do tratamento 

inferior e de mais fácil acesso. Entretanto, como limitações ao presente estudo, e 

para que esta indicação seja de fato verdadeira, confrontou-se com a dificuldade 

em realização de avaliação gastroscópica frente ao uso prolongado da dipirona por 

impossibilidade de utilização do videoendoscópio que poderia comprovar que a 

ação COX-1 ex vivo aqui comprovada, estaria associada a efeitos adversos 

gástricos. Portanto, faz-se complementar à esta pesquisa, a avaliação da mucosa 

gástrica, assim como avaliações hematológicas com o uso prolongado da dipirona, 

antes que este fármaco possa ser indicado como terapia pós-operatória para 

procedimentos que cursam com dor leva à no máximo moderada. No entanto, 

acreditamos que a dipirona não está indicada para situações que envolvam 

grandes inflamações.  
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9 CONCLUSÕES  

 

 

A dipirona mostrou analgesia adequada para o cavalo tendo-se em vista que 

controlou de forma tão efetiva quanto o flunixin meglumine a dor pós-operatória 

promovida pela castração.  

Foi possível concluir ainda que tanto a dipirona quanto o flunixin meglumine 

inibem de maneira marcante a ação da COX-1, fato evidenciado pela redução da 

concentração de tromboxano B2. Por outro lado estes fármacos não demonstraram 

ação significativa em COX-2. 
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APÊNDICE A – Concentrações de tromboxano B2 (TXB2) em picogramas por 

mililitro (pg/mL), representando a atividade da ciclooxigenase 1 (COX-1), dos 12 

cavalos distribuídas aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos 

avaliados na fase 01 – FMVZ – São Paulo – 2017. 
 

                                        Momentos de Avaliação 

  
       Basal T2 T8 T12 T24 

 
Cavalo 1 4200 7,36 410,976 870,036 662,016 

 
Cavalo 2 4200 140,94 883,868 912,388 2075,756 

 
Cavalo 3 1689,936 0 1111,268 327,552 209,792 

Dipirona Cavalo 4 2795,7 51,264 183,972 279,732 1323,192 

 
Cavalo 5 652,38 8,64 119,64 511,82 633,62 

 
Cavalo 6 1563,572 96,868 416,568 912,388 1947,956 

 
Média 2516,931 50,84533 521,0487 635,6527 1142,055 

 
DP 1470,55 57,43 394,41 298,34 763,17 

       

 
Cavalo 1 2031,864 1,108 59,54 144,796 179,184 

 
Cavalo 2 1758,5 0 36,36 235,996 606,692 

 
Cavalo 3 2167,692 0,04 126,412 235,996 379,128 

Flunixin Cavalo 4 2121,012 0,46 140,94 374,088 1534,04 

 
Cavalo 5 1593,9 0,352 124,688 142,856 856,48 

 
Cavalo 6 1689,936 0 27,928 128,152 757,136 

 
Média 1893,82 0,33 85,98 210,31 718,78 

 
DP 243,11 0,43 50,37 93,53 469,93 

 
 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: momento imediatamente anterior à administração da medicação; T2, T8, T12 e 

T24: 2, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão. 
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APÊNDICE B – Porcentagem de mudança das concentrações de tromboxano B2 

(TXB2), representando a atividade da ciclooxigenase 1 (COX-1), em comparação 

com o valor imediatamente anterior à administração da medicação pós-operatória 

(T0h; valor considerado como 100%), dos 12 cavalos distribuídos aleatoriamente 

nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados da fase 01 – FMVZ – São 

Paulo – 2017. 

                                        Momentos de Avaliação 

 

  
Basal T2 T8 T12 T24 

 
Cavalo 1 100 0,18 9,79 20,72 15,76 

 
Cavalo 2 100 3,36 21,04 21,72 49,42 

 
Cavalo 3 100 0,00 65,76 19,38 12,41 

Dipirona Cavalo 4 100 1,83 6,56 10,01 47,33 

 
Cavalo 5 100 1,32 18,34 78,45 97,12 

 
Cavalo 6 100 6,2 26,64 58,35 124,58 

       

 
Média 100 2,15 24,69 34,77 57,77 

 
DP 0 2,33 21,42 27,14 44,75 

       

 
Cavalo 1 100 0,05 2,93 7,13 8,82 

 
Cavalo 2 100 0,00 2,07 13,42 34,5 

 
Cavalo 3 100 0,00 5,83 10,89 17,49 

Flunixin Cavalo 4 100 0,02 6,64 17,64 72,33 

 
Cavalo 5 100 0,02 7,82 8,96 53,73 

 
Cavalo 6 100 0 1,65 7,58 14,8 

       

 
Média 100 0,02 4,49 10,94 33,61 

 
DP 0,00 0,02 2,60 4,02 25,03 

 
 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: momento imediatamente anterior à administração da medicação; T2, T8, T12 e 

T24: 2, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão. 
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APÊNDICE C – Concentrações de prostaglandina E2 estimulada pelo LPS (PGE2-

E), em picogramas por mililitro (pg/mL), representando a atividade da 

ciclooxigenase 2 (COX-2), dos 12 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos 

do estudo durante os momentos avaliados na fase 01 – FMVZ – São Paulo – 2017. 

 

  
Momentos Avaliados 

  
Basal T2 T12 T24 

 
Cavalo 1 807,42 1277,28 1138,4 2010,69 

 
Cavalo 2 508,3 1219 1179,5 1011,11 

 
Cavalo 3 1666,1 709,84 1245,5 1942,91 

Dipirona Cavalo 4 539,3 818,29 563,7 779,74 

 
Cavalo 5 846 1498,47 2515,7 1131,35 

 
Cavalo 6 761,41 619,65 2010,69 2244,91 

 
Média 854,76 1104,58 1328,56 1375,16 

 
DP 468,61 330,09 717,56 564,08 

            

 
Cavalo 1 8809,13 5884,57 10183,9 9241,41 

 
Cavalo 2 9857,46 10019,07 6255,91 10500 

 
Cavalo 3 10500 6160,84 10019,07 10500 

Flunixin Cavalo 4 10500 6352,53 10500 10500 

 
Cavalo 5 10500 6160,84 8950,53 10500 

 
Cavalo 6 10500 6651,99 6160,84 10500 

 
Média 10111,10 6871,64 8678,38 10290,24 

 
DP 687,67 1562,61 1983,07 513,82 

 

Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: momento imediatamente anterior à administração da medicação; T2, T8, T12 e 

T24: 2, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão. 
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APÊNDICE D – Porcentagem de mudança das concentrações de prostaglandina E2 

estimulada pelo LPS (PGE2-E), representando a atividade da ciclooxigenase 2 

(COX-2), em comparação com o valor imediatamente anterior à administração da 

medicação pós-operatória (Basal: valor considerado como 100%), dos 12 cavalos 

distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados 

na fase 01 – FMVZ – São Paulo – 2017. 

 

  
Momentos Avaliados 

 
                                 Basal T2 T12 T24 

 
Cavalo 1 100 158,19 140,99 249,03 

 
Cavalo 2 100 239,82 232,05 198,92 

 
Cavalo 3 100 42,60 74,76 116,61 

Dipirona Cavalo 4 100 151,73 104,52 144,58 

 
Cavalo 5 100 177,12 297,36 133,73 

 
Cavalo 6 100 81,38 264,07 294,84 

 
Média 100 141,81 185,63 189,62 

 
DP 0 70,30 91,28 70,95 

      

 
Cavalo 1 100 66,80 115,61 104,91 

 
Cavalo 2 100 101,64 63,46 106,52 

 
Cavalo 3 100 58,67 95,42 100,00 

Flunixin Cavalo 4 100 60,50 100,00 100,00 

 
Cavalo 5 100 58,67 85,24 100,00 

 
Cavalo 6 100 63,35 58,67 100,00 

 
Média 100 68,27 86,40 101,90 

 
DP 0 16,64 21,98 2,99 

 
 

 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: momento imediatamente anterior à administração da medicação; T2, T8, T12 e 

T24: 2, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão. 
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APÊNDICE E – Dados demográficos dos 15 cavalos da fase 02 distribuídos 

aleatoriamente nos 2 grupos do estudo da fase 02 – FMVZ – São Paulo – 2017. 

 

  

Idade (anos) Peso (kg) Raça 

Dipirona 

Cavalo 1 5 439 SRD 

Cavalo 2 4 354 SRD 

Cavalo 3 4 357 SRD 

Cavalo 4 3 305 SRD 

Cavalo 5 5 314 SRD 

Cavalo 6 7 452 Bretão 

Cavalo 7 7 455 SRD 

Cavalo 8 8 410,5 Luzitano 

 
Média 5,4 385,8 === 

 
Desvio-padrão 1,77 61,1 === 

Flunixin 

Cavalo 1 5 383 SRD 

Cavalo 2 6 380 
Mangalarga 

Paulista 

Cavalo 3 3 390 
Mangalarga 

Marchador 

Cavalo 4 4 440 SRD 

Cavalo 5 5 395 SRD 

Cavalo 6 7 361 SRD 

Cavalo 7 6 400 Luzitano 

     

 
Média 5,14 392,7 === 

 
Desvio-padrão 1,35 24,4 === 

 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: kg: quilogramas. 
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APÊNDICE F – Frequência cardíaca em batimentos por minuto dos 15 cavalos 

distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados 

na Fase 02 – FMVZ – São Paulo – 2017.  

 

  

Tempos de Avaliação 
 

 

  
Basal T1 T2 T4 T8 T12 T24 

 
Cavalo 1 60 76 77 57 49 52 51 

 
Cavalo 2 66 54 67 55 62 70 52 

 
Cavalo 3 65 62 75 66 55 63 68 

 
Cavalo 4 44 24 36 32 40 38 38 

Dipirona Cavalo 5 46 60 60 60 56 56 52 

 
Cavalo 6 32 28 50 60 56 43 34 

 
Cavalo 7 48 48 56 60 60 54 54 

 
Cavalo 8 28 36 30 32 28 24 25 

 
Média 48,63 48,50 56,38 52,75 50,75 50,00 46,75 

 
DP 14,29 18,04 17,11 13,19 11,47 14,61 13,57 

                  

 

Cavalo 1 55 50 52 51 53 54 57 

 

Cavalo 2 34 37 33 33 34 27 30 

 

Cavalo 3 41 44 52 32 28 42 46 

Flunixin Cavalo 4 56 60 64 60 52 60 52 

 
Cavalo 5 80 42 50 46 50 40 40 

 

Cavalo 6 48 52 52 56 48 51 48 

 

Cavalo 7 32 34 34 36 32 44 30 

 

Média 49,43 45,57 48,14 44,86 42,43 45,43 43,29 

 

DP 16,45 9,05 11,02 11,38 10,64 10,80 10,47 
 
 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 

1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão. 
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APÊNDICE G – Frequência respiratória em movimentos por minuto dos 15 cavalos 

distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados 

na Fase 02 – FMVZ – São Paulo – 2017.  

 

  
Tempos Avaliados 

  
Basal T1 T2 T4 T8 T12 T24 

 

Cavalo 1 34 33 35 28 27 27 30 

 

Cavalo 2 33 27 28 27 30 30 32 

 

Cavalo 3 32 30 28 24 27 2 34 

 

Cavalo 4 22 10 20 20 27 24 30 

Dipirona Cavalo 5 20 28 27 28 25 23 23 

 

Cavalo 6 23 25 25 28 23 25 24 

 

Cavalo 7 28 24 27 27 24 26 26 

 

Cavalo 8 25 24 27 27 27 25 28 

 

Média 27 25 27 26 26 23 28 

 

DP 5,41 6,85 4,12 2,80 2,19 8,65 3,85 

         

 

Cavalo 1 32 29 28 30 29 30 33 

 

Cavalo 2 30 25 28 30 29 29 30 

 

Cavalo 3 28 25 24 16 14 20 22 

Flunixin Cavalo 4 18 22 22 24 22 20 25 

 

Cavalo 5 18 22 22 23 17 27 18 

 

Cavalo 6 24 20 24 24 22 24 20 

 

Cavalo 7 22 17 22 24 24 25 20 

 

Média 25 23 24 24 22 25 24 

 

DP 5,62 3,89 2,69 4,76 5,62 4,00 5,63 
 

 
 
 
 
 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 

1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão. 
 

 

 

  



96 
 

APÊNDICE H – Temperatura retal, em graus Celsius, dos 15 cavalos distribuídos 

aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados na Fase 02 

– FMVZ – São Paulo – 2017.  

 

  
Momentos Avaliados 

  
Basal T1 T2 T4 T8 T12 T24 

 

Cavalo 1 38,5 38 37,3 38 38 37,3 38,3 

 

Cavalo 2 38,5 38,3 38,7 38,3 38,3 37,9 37,8 

 

Cavalo 3 38,7 37,5 38,4 38,5 39 38,5 38,5 

 

Cavalo 4 39 37,7 37,8 38,2 38,5 38,5 38,5 

Dipirona Cavalo 5 38 37,5 38 38 38 37,5 38,5 

 

Cavalo 6 38,1 37 37,8 38 37,3 37,6 38 

 

Cavalo 7 38,5 37,7 37,9 38,7 37,7 38,2 38,3 

 

Cavalo 8 38,2 37,4 37,9 37,8 37,8 37,8 37,8 

 

Média 38,4 37,6 38,0 38,2 38,1 37,9 38,2 

 

DP 0,33 0,39 0,42 0,30 0,52 0,45 0,30 

                  

 

Cavalo 1 39 38,7 38,2 38 37,9 37,9 38 

 

Cavalo 2 39,2 38,6 38,1 38,9 39 39,3 39 

 

Cavalo 3 37,7 38,3 38 38 37,9 38,6 38,5 

Flunixin Cavalo 4 37,8 37,2 37,3 37,6 37,8 38,3 38,3 

 

Cavalo 5 37,7 39,1 37,7 38,2 37,8 37,2 38 

 

Cavalo 6 38,1 38 38 38,2 37,4 39,1 38,3 

 

Cavalo 7 38,6 38 37,8 38,3 38,4 38,5 38,5 

 

Média 38,3 38,3 37,9 38,2 38,0 38,4 38,4 

 

DP 0,59 0,57 0,28 0,37 0,48 0,66 0,32 
 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 

1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão. 
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APÊNDICE I – Escores de dor, em centímetros, obtidos pela Escala Analógica 

Visual (EAV) dos 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do estudo 

durante os momentos avaliados na Fase 02 – FMVZ – São Paulo – 2017. 

 

Tempos de Avaliação 

 

  

Basal T1 T2 T4 T8 T12 T24 

 

Cavalo 1 0,00 0,20 0,20 0,10 0,00 0,15 0,00 

 

Cavalo 2 0,00 0,00 0,15 0,40 0,30 0,50 0,00 

 

Cavalo 3 0,00 0,30 0,30 0,10 0,10 0,40 0,10 

Dipirona Cavalo 4 0,00 0,15 0,00 0,10 0,00 0,20 0,10 

 

Cavalo 5 0,00 0.2 0,15 0,15 0,10 0,10 0,00 

 

Cavalo 6 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 0,05 0,00 

 

Cavalo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Cavalo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

 

Média 0,00 0,13 0,13 0,14 0,07 0,20 0,03 

 

DP 0,00 0,12 0,11 0,12 0,11 0,18 0,05 

         

 

Cavalo 1 0,00 0,05 0,10 0,20 0,50 0,50 0,20 

 

Cavalo 2 0,00 0,10 0,20 0,15 0,15 0,10 0,05 

 

Cavalo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flunixin Cavalo 4 0,00 0,10 0,20 0,10 0,15 0,10 0,10 

 

Cavalo 5 0,00 0,25 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 

 

Cavalo 6 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Cavalo 7 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,05 

         

 

Média 0,00 0,10 0,12 0,13 0,17 0,17 0,09 



98 
 

 

DP 0,00 0,08 0,10 0,12 0,18 0,20 0,09 

 

Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 

1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão. 
 

 

 

APÊNDICE J – Escores de dor obtidos pela Escala Multidimensional da UNESP-

Botucatu para avaliação de dor aguda pós-operatória em cavalos submetidos à 

castração (UNESP) dos 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 2 grupos do 

estudo durante os momentos avaliados na fase 02 – FMVZ – São Paulo – 2017. 

 

                                         Tempos de Avaliação 

  
Basal T1 T2 T4 T8 T12 T24 

 

Cavalo 1 4 3 3 3 2 3 3 

 

Cavalo 2 4 4 3 5 2 0 0 

 

Cavalo 3 1 1 1 1 1 1 1 

Dipirona Cavalo 4 0 5 1 1 0 1 1 

 

Cavalo 5 0 1 2 1 0 0 0 

 

Cavalo 6 0 0 2 2 2 1 0 

 

Cavalo 7 0 2 1 1 1 0 0 

 

Cavalo 8 0 1 0 0 0 0 0 

 
Média 1,13 2,13 1,63 1,75 1,00 0,75 0,63 

 
DP 1,81 1,73 1,06 1,58 0,93 1,04 1,06 

                  

 

Cavalo 1 2 3 2 3 4 3 3 

 

Cavalo 2 0 2 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 3 6 3 5 2 1 0 1 

Flunixin Cavalo 4 0 1 1 0 1 0 0 

 

Cavalo 5 0 1 0 0 0 1 1 

 

Cavalo 6 0 1 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 7 0 0 0 0 0 1 0 

 
Média 1,14 1,57 1,14 0,71 0,86 0,71 0,71 

 
DP 2,27 1,13 1,86 1,25 1,46 1,11 1,11 

 

         
         

Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 

1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão.  
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APÊNDICE K – Escores de dor obtidos pela Escala de Expressões faciais para 

cavalos para avaliação de dor em cavalos (FACIAL) dos 15 cavalos distribuídos 

aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados na fase 02 

– FMVZ – São Paulo – 2017. 

 

Tempos de Avaliação 

  
Basal T1 T2 T4 T8 T12 T24 

 

Cavalo 1 0 1 1 1 1 1 0 

 

Cavalo 2 1 0 0 1 0 0 0 

 

Cavalo 3 0 2 1 1 1 1 1 

Dipirona Cavalo 4 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 5 0 1 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 6 0 0 1 0 0 0 0 

 

Cavalo 7 0 2 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 8 0 0 0 0 0 0 0 

 
Média 0,13 0,75 0,38 0,38 0,25 0,25 0,13 

 
DP 0,35 0,89 0,52 0,52 0,46 0,46 0,35 

         

 

Cavalo 1 0 1 1 0 0 0 0 

 

Cavalo 2 0 2 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 3 0 0 0 0 0 0 0 

Flunixin Cavalo 4 0 3 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 5 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 6 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 7 0 0 0 0 0 0 0 

 
Média 0 0,86 0,14 0 0 0 0 

 
DP 0 1,21 0,38 0 0 0 0 

 

         
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 

1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão. 
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APÊNDICE L – Escores de Sedação dos 15 cavalos distribuídos aleatoriamente 

nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados na fase 02 – FMVZ – São 

Paulo – 2017. 

 

                                                  Tempos de Avaliação 

  
Basal T1 T2 T4 T8 T12 T24 

 

Cavalo 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 3 0 2 0 0 0 0 0 

Dipirona Cavalo 4 0 1 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 5 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 6 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 7 0 2 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 8 0 0 0 0 0 0 0 

 
Média 0 0,63 0 0 0 0 0 

 
DP 0 0,92 0 0 0 0 0 

                  

 

Cavalo 1 0 2 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 2 0 1 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 3 0 1 0 0 0 0 0 

Flunixin Cavalo 4 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 5 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 6 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 7 0 0 0 0 0 0 0 

 
Média 0 0,57 0 0 0 0 0 

 
DP 0 0,79 0 0 0 0 0 

         
 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 

1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão. 
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APÊNDICE M – Escores de Ataxia dos 15 cavalos distribuídos aleatoriamente nos 

2 grupos do estudo durante os momentos avaliados na fase 02 – FMVZ – São 

Paulo – 2017. 

 

                                     Tempos de Avaliação 

  
Basal T1 T2 T4 T8 T12 T24 

 

Cavalo 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 3 0 3 1 0 0 0 0 

Dipirona Cavalo 4 0 2 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 5 0 1 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 6 0 1 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 7 0 3 1 0 0 0 0 

 

Cavalo 8 0 1 0 0 0 0 0 

 
Média 0 1,38 0,25 0 0 0 0 

 
DP 0 1,19 0,46 0 0 0 0 

         

 

Cavalo 1 0 2 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 2 0 2 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 3 0 1 0 0 0 0 0 

Flunixin Cavalo 4 0 1 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 5 0 1 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 6 0 1 0 0 0 0 0 

 

Cavalo 7 0 0 0 0 0 0 0 

 
Média 0 1,14 0 0 0 0 0 

 
DP 0 0,69 0 0 0 0 0 

 
 
Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 
Legenda: Basal: avaliação antes do procedimento anestésico/cirúrgico; T1, T2, T4, T8, T12 e T24: 

1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas após a administração da medicação pós-operatória; DP: desvio padrão. 
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APÊNDICE N - Tempos cirúrgicos, em minutos, dos 15 cavalos distribuídos 

aleatoriamente nos 2 grupos do estudo durante os momentos avaliados na fase 02 

– FMVZ – São Paulo – 2017. 

 

 

                                                                                           Tempo Cirúrgico (min) 

 

Cavalo 1 40 

 

Cavalo 2 30 

 

Cavalo 3 25 

 

Cavalo 4 20 

Dipirona Cavalo 5 15 

 

Cavalo 6 
17 

 

Cavalo 7 15 

 

Cavalo 8 15 

 

Média 22,13 

 

DP 9,05 

   

 

Cavalo 1 37 

 

Cavalo 2 35 

 

Cavalo 3 20 

Flunixin Cavalo 4 22 

 

Cavalo 5 15 

 

Cavalo 6 17 

 

Cavalo 7 15 

 

Média 23 

 

DP 9,26 
 
 

Fonte: (SANTOS, R. S. T. dos, 2017). 

Legenda: Min: minutos; DP: desvio padrão. 
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ANEXO A- Escala Multidimensional da UNESP-Botucatu para avaliação de dor 

aguda pós-operatória em cavalos submetidos à castração. 

 

 

Variável Descrição Escore 

Posição na baia 

A cabeça do cavalo está para fora da baia 0 

O cavalo está dentro da baia, porém olhando para fora, 
observando o ambiente 1 

O cavalo está comendo 0 

O cavalo não está próximo da porta de saída e não 
demonstra interesse no ambiente 2 

Locomoção 

O cavalo se move sozinho normalmente 0 

O cavalo não se move, ou fica relutante para se 
movimentar 1 

O cavlao está agitado, inquieto 2 

Locomoção quando puxado pelo 
avaliador 

O cavlo se move livremente quando é puxado 0 

O cavalo não se move ou fica relutante para se mover 
quando é puxado 1 

O cavalo está agitado, inquieto 2 

Resposta à palpação da área 
dolorosa (aproximadamente 3cm 

nas laterais da ferida) 

Sem nenhuma resposta ou mudança frente à resposta 
da palpação antes do procedimento 0 

Reação leve à palpação da ferida cirúrgica 1 

Reação violenta à palpação da ferida cirúrgica 2 

Olhar para o flanco 
O cavalo não olha para o flanco 0 

O cavalo olha para o flanco 1 

Chutar o abdômen 
O cavalo não chuta o abdômen 0 

O cavalo chuta o abdômen 1 

Levantar membros pélvicos 

Não levanta membros pélvicos 0 

Levanta membros pélvicos 1 

Levanta membros pélvicos e se alonga 2 

Movimento da cabeça 

A cabeça está erguida a maior parte do tempo 0 

Ocasionalmente faz movimentos laterais e/ou verticais 
com a cabeça 1 

Constantemente faz movimentos laterais e/ou verticais 
com a cabeça 2 

Patiar (membros torácicos) 
Quieto, sem patiar 0 

Patiando 1 

FC (Comparada com valores 
iniciais) 

25-50% de aumento 1 

>50% de aumento 2 
 

Fonte: TAFFAREL et al., 2015. 
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ANEXO B: Escala Multidimensional de expressões faciais em cavalos como 

ferramenta para avaliação de dor pós-castração de rotina.  

 

 

Fonte: DALLAS COSTA et al., 2014. 
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ANEXO C: Escala Analógica Visual (EAV), em centímetros (cm), como ferramenta 

para avaliação de dor nos animais da fase 02 do experimento. O avaliador marca 

entre o zero, que representa animal sem dor, e 10cm, a pior dor possível. 
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ANEXO D: Escala de Sedação utilizada para avaliar os animais da fase 02 do 

experimento.  

 

Sedação 

0 Sem sedação, postura normal, responde ao contato com o 

avaliador. 

1 Sedação leve, pouca movimentação de cabeça, relaxamento 

de músculos faciais, lábio inferior pendente. 

2 Sedação moderada, abaixamento de cabeça em direção ao 

chão, balanço de membros pélvicos. 

3 Sedação intensa, tende a deitar-se. 

Fonte: Adaptado de Taylor et al. (2013). 

 

 

ANEXO D: Escala de ataxia utilizada para avaliar os animais da fase 02 do 

experimento. 

Ataxia 

0 Sem ataxia, permanece em estação e anda normalmente, apto 

para realizar curvas fechadas. 

1 Leve ataxia, animal consegue andar, porém há incoordenação 

do membro. 

2 Ataxia moderada, pode andar apenas com suporte, cambaleia 

mas não cai. 

3 Ataxia severa, animal anda com risco de queda, cambaleia e 

cai quando realiza curvas. 

 Fonte: Adaptado de Taylor et al. (2013).  


