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RESUMO 

 

Utilizar fármacos para controle da dor é essencial, porém apresentam efeitos deletérios quando utilizados por 
períodos prolongados, evidenciando a necessidade de novas metodologias. Objetiva-se comparar os efeitos 
analgésicos da farmacopuntura com meloxicam utilizando 1/10 da dose habitual e administração via 
subcutânea em dose usual no pós-operatório de cadelas submetidas à ovariohisterectomia. Serão 
empregados 30 cães, fêmeas, hígidos, randomizados em 2 grupos: MSC (meloxicam 0,2mg/kg via subcutânea) 
e MAP (meloxicam 0,02mg/kg diluído até 0,8ml de NaCl 0,9% nos acupontos BP6, E36, VB34 e F3 bilaterais). 
Antes da cirurgia, será realizado exame físico e pré-medicação com acepromazina (0,05mg/kg) via 
intramuscular. Após 10 minutos será instituído o tratamento e iniciará a indução anestésica utilizando propofol 
(5mg/kg) associado à citrato de fentanila (3μg/kg) pela via intravenosa. Os pacientes serão avaliados a cada 
10 minutos nos seguintes parâmetros: frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial, pressão parcial de 
CO2 expirado, saturação de oxigênio e temperatura. Após recuperação e extubação, serão realizadas 
avaliações utilizando Escore de Sedação, Escala de Dor de Glasgow Modificada e Escala Visual Analógica 
Interativa Dinâmica nos tempos 1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas. Animais com pontuação acima de 33% na escala de 
Glasgow receberão resgate analgésico (morfina 0,5mg/kg via intramuscular) e nova avaliação após 30 
minutos. Os pacientes serão liberados sem dor após 24 horas do procedimento. Utilizará ANOVA seguida de 
Tukey, Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis e Student-Newman-Keuls para análise estatística. Espera-se determinar 
que a analgesia promovida pela farmacopuntura com meloxicam é igualmente ou mais eficiente do que seu 
uso nas doses convencionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Analgesia; Analgesia por Acupuntura; Anti-inflamatórios; Nocicepção. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
O primeiro conceito de dor surgiu em 1986, sendo definida como uma vivência sensitiva e 
emocional desagradável que está relacionada à danos reais ou eventuais (KLAUMANN, 
WOUK & SILLAS, 2008). A mesma é percebida por meio da nocicepção no qual representa 
o processamento dos estímulos nocivos pelo Sistema Nervoso Periférico (SNP) e a 
assimilação por parte do Sistema Nervoso Central (SNC) (DE OLIVEIRA ALVES et al, 
2017), que pode estar presente durante a anestesia geral caso a transdução, transmissão 
e modulação dos estímulos não sejam interrompidas pelo uso de técnicas adequadas 
(TRANQUILLI & GRIMM, 2015). A dor pode ser classificada como nociceptiva, na qual os 
neurônios periféricos captam impulsos lesivos (traumas, incisões cirúrgicas); inflamatória, 
se resultante da resposta provocada pelo sistema imunológico à infecções e lesões; e 
patológica, quando ocorre uma amplificação dos sinais dolorosos, levando à um quadro de 
hiperalgesia (resposta exacerbada à estímulo nocivo) ou alodínia (resposta exacerbada à 
um estímulo não nocivo) (MATHEWS et al, 2014; EPSTEIN et al, 2015). 
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O controle efetivo da dor depende da habilidade do profissional veterinário em 
reconhecer sua expressão mediante alterações comportamentais e de parâmetros 
fisiológicos, uma vez que os parâmetros como frequência cardíaca (FC); frequência 
respiratória (FR); pressão arterial sistólica (PAS), média (PAM), e diastólica (PAD) e 
temperatura retal podem ser influenciados por situações de estresse, medo ou 
administração de fármacos (FIRTH & HALDANE, 1999). Devido à incapacidade de 
verbalização dos animais, a dor se torna uma avaliação subjetiva, sendo assim, faz-se 
necessário a utilização de ferramentas, como as escalas, para auxiliar no reconhecimento 
de processos dolorosos nos animais (FIRTH & HALDANE, 1999; HOLTON et al, 2001; 
MURRELL et al, 2008; DA SILVA, 2013; MATHEWS et al, 2014). A terapia antálgica em 
cães pode ser realizada utilizando analgésicos opioides e/ou anti-inflamatórios não 
esteroidais (AINEs) (LUNA et al, 2015), inclusive durante o período pós-operatório, onde o 
animal se encontra suscetível à infecções e inflamações (DECLUE et al, 2014).  

Os fármacos opioides são altamente eficazes para o tratamento da dor (ODUNAYO 
et al, 2010) devido à sua interação com os receptores opioides δ, μ e κ, porém, podem 
causar uma série de efeitos colaterais como êmese, depressão respiratória, retenção 
urinária, liberação de histamina, excitação e delírio (WALDHOER, BARTLETT & 
WHISTLER, 2004; KUKANICH & WIESE, 2015; LUNA et al, 2015). Outro grupo 
farmacológico utilizado são os AINEs, os quais inibem a síntese de prostaglandinas 
inflamatórias e fisiológicas, reduzindo a inflamação causada pela lesão tecidual (FANTONI 
et al, 2015). A inibição das prostaglandinas fisiológicas promove o aparecimento de 
diversos efeitos colaterais após o uso sistêmico de AINEs, como gastrite, nefropatias, 
hepatopatias, coagulopatias, lesões articulares e reações de hipersensibilidade 
(ANDRADE, 2016). Segundo Lomas & Grauer (2015), é recomendada a utilização da menor 
dose eficaz de antiinflamatórios não esteroidais em cães idosos e, principalmente, em 
animais que apresentem doença renal crônica. 

A acupuntura (AP) é uma terapia da Medicina Veterinária Tradicional Chinesa 
(MVTC) que tem sido cada vez mais utilizada para o tratamento da dor em cães e pode ser 
uma alternativa para evitar os efeitos colaterais dos fármacos opioides e AINEs 
(CANTWELL, 2010; LUNA et al, 2015). A AP contempla diversas técnicas, como 
agulhamento seco, uso de moxabustão, eletroacupuntura, ultrassom, laser, implantes 
metálicos, indução magnética e farmacopuntura (CANTWELL, 2010; SCOGNAMILLO-
SZABÓ, 2010). A farmacopuntura consiste na aplicação de subdoses de medicamentos em 
acupontos específicos, estimulando o ponto de acupuntura e potencializando o efeito dos 
fármacos (LUNA et al, 2015). Os acupontos são classificados de acordo com seu meridiano, 
localização no corpo e ação dentro da MVTC, e os pontos escolhidos são indicados para o 
tratamento de dor generalizada e dor abdominal (XIE & PREAST, 2011; XIE & PREAST, 
2012; RIBEIRO, 2013). O presente estudo visa comparar um método alternativo de 
analgesia pós-operatória com o uso de farmacopuntura em subdose de meloxicam e pela 
via subcutânea nas doses convencionais em cadelas submetidas à cirurgia de 
ovariohisterectomia. O objetivo é a redução do requerimento de fármacos opioides e AINEs 
e, consequentemente, seus múltiplos efeitos colaterais. A hipótese é que a administração 
do fármaco em subdoses nos acupontos seja igual ou mais eficiente do que seu uso pela 
via subcutânea em dose padronizada para o controle da dor pós-operatória. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 ANIMAIS 

Serão utilizados 30 cães, fêmeas, de raças variadas, submetidos a anestesia geral 
inalatória para procedimento eletivo de ovariohisterectomia (OHE). Os critérios de inclusão 
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abrangem animais comprovadamente hígidos (exames clínico, físico e laboratorial – 
hemograma e dosagem de creatinina e alanina-aminotransferase) classificados na 
categoria I de acordo com a American Society of Anesthesiologists (ASA). Os animais serão 
distribuídos de forma aleatória em dois grupos e receberão os seguintes tratamentos: 
Meloxicam pela via subcutânea (MSC) na dose de 0,2mg/kg e Meloxicam nos acupontos 
(MAP) BP6, E36, VB34 e F3 bilaterais, na dose de 0,02mg/kg diluído em 0,8ml de solução 
fisiológica. 
 
2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Os cães serão pré-medicados com acepromazina na dose de 0,05mg/kg pela via 
intramuscular e, após 10 minutos, o tratamento escolhido randomizado será aplicado. Após 
20 minutos do tratamento, será realizado o acesso venoso na veia cefálica esquerda para 
a administração de propofol na dose de 5mg/kg associado a 3mcg/kg de citrato de fentanila 
para a indução anestésica. Após a perda do reflexo laringotraqueal, os animais serão 
intubados com sonda endotraqueal adequada para o tamanho e conectados ao aparelho 
de anestesia inalatória no qual será fornecido isofluorano diluído em oxigênio 100%. Após, 
os animais serão posicionados em decúbito dorsal para a realização do procedimento 
cirúrgico. Antes do procedimento e a cada 10 minutos do transoperatório os parâmetros 
como FC, FR, PAS, PAM, PAD, capnografia, oximetria e temperatura retal serão 
registrados. 
 
2.3 AVALIAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA 

Após a extubação do animal será feita à avaliação de dor nos tempos: 1, 2, 4, 8, 12 
e 24 horas por meio da Escala Analógica Visual Interativa Dinâmica (DIVAS) e Escala de 
Dor de Glasgow Modificada. Como critério de resgate analgésico, estabelece-se uma 
pontuação de 33% do total da Escala de Dor de Glasgow Modificada a ser feito com morfina 
na dose de 0,5mg/kg pela via intramuscular. Após 30 minutos do resgate analgésico, uma 
nova avaliação será feita afim de verificar se há a necessidade de complementar o resgate 
analgésico anterior. 
 
2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A avaliação estatística será realizada por meio de ANOVA seguida de Teste de 
Tukey a 5% de significância e pelos testes Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis e Student-Newman-
Keuls (SNK). 
 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se encontrar dados que sustentem a hipótese de que o meloxicam 
administrado em subdoses em acupontos é igual ou mais eficiente no controle da dor em 
cadelas submetidas à ovariohisterectomia do que em dose e via já padronizada, visando 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes no período pós-operatório por meio da 
diminuição dos efeitos deletérios dos fármacos, além de garantir maior segurança para 
pacientes filhotes, idosos e debilitados, uma vez que seus organismos são mais 
susceptíveis aos medicamentos, especialmente os sistemas urinário e cardiovascular. 
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