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RESUMO 

 

 

As glândulas mamárias são sítios frequentes de desenvolvimento de neoplasmas em cães. A 

mastectomia unilateral é um dos procedimentos mais realizados em cadelas idosas e resulta 

em um extensivo dano tecidual que cursa com dor pós-operatória de intensidade moderada a 

intensa. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da metadona e do tramadol 

combinado ou não com a dipirona sobre a dor pós-operatória de cadelas submetidas à 

mastectomia. Foram utilizadas 18 cadelas distribuídas aleatoriamente em três grupos de seis 

animais cada. Todas receberam como medicação pré-anestésica morfina 0,5 mg.kg-1 e 

acepromazina 0,03 mg.kg-1 por via intramuscular e induzidas com propofol 2 a 6 mg.kg-1 por 

via intravenosa. A manutenção foi realizada com isofluorano e a analgesia trans-operatória 

feita com fentanila em bolus seguida por infusão contínua. Ao final do procedimento, as 

cadelas do primeiro grupo (MET) receberam metadona na dose de 0,2 mg.kg-1, os animais do 

segundo grupo (TRA) receberam tramadol na dose de 2 mg.kg-1 e os animais do terceiro 

grupo (TRA+DIP) receberam tramadol na dose de 2 mg.kg-1 associado à dipirona na dose de 

25 mg.kg-1, todos administrados por via intravenosa. Quando necessário, o resgate analgésico 

foi realizado com tramadol na dose de 2 mg.kg-1 por via intravenosa. A intensidade da dor 

pós-operatória foi avaliada por meio da Escala de Medida Composta de Glasgow simplificada 

e dosagem de cortisol sérico. Não houveram diferenças estatísticas entre os grupos em relação 

aos escores de dor, resgates analgésicos em cada momento e níveis séricos de cortisol durante 

o período avaliado. Dentro do mesmo grupo, houve redução significativa dos escores de dor e 

níveis de cortisol após a instituição do tratamento em todos os grupos. Em relação ao número 

total de resgates realizado durante todo o período de avaliação, os valores do grupo TRA 

foram significativamente maiores que do grupo TRA+DIP. A metadona e o tramadol 

associado à dipirona foram mais efetivos na diminuição precoce dos escores de dor e níveis 

sérico de cortisol em relação ao tramadol utilizado isoladamente. 

Palavras-chave: analgesia multimodal, oncologia, opioides; tumores mamários, cães 
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ABSTRACT 

 

 

The mammary glands are frequent sites for the growth of neoplasms in dogs. Unilateral 

mastectomy is one of the most frequently performed procedures in older dogs and results in 

extensive tissue damage that leads to postoperative pain of moderate to intense. This study 

aimed to evaluate the effect of methadone and tramadol combined or not with metamizole on 

postoperative pain in bitches undergoing mastectomy. We used 18 female dogs randomly 

distributed into three groups of six animals each. Premedication was performed with 

morphine 0.5 mg.kg-1 and acepromazine 0.03 mg.kg-1 intramuscularly, and anesthetic 

induction with propofol 2-6 mg.kg-1 intravenously. Maintenance was performed with 

isoflurane and intraoperative analgesia performed with bolus followed by continuous infusion 

of fentanyl. After surgery, the dogs of the first group (MET) received methadone 0.2 mg.kg-1, 

dogs of the second group (TRA) received tramadol 2 mg.kg-1, and dogs of the third group 

(TRA+DIP) received tramadol 2 mg.kg-1 plus metamizole 25 mg.kg-1, all of them 

intravenously. If necessary, analgesic rescue was performed with 2 mg.kg-1 of tramadol 

intravenously. A short-form scale composed of Glasgow and serum cortisol was used to 

assess postoperative pain and the effects of treatments. There were no statistical differences 

between groups in pain scores, analgesic rescue at each moment and serum cortisol levels 

during the study period. Within the same group, there was significant reduction in pain scores 

and cortisol levels after treatments in all groups. About the total number of rescues performed 

throughout the evaluation period, values of TRA group were significantly higher than the 

ones at TRA+DIP group. Methadone and tramadol plus metamizole were more effective for 

early reduction in pain scores and serum cortisol levels than tramadol used alone. 

Keywords: multimodal analgesia; oncology; opioids; mammary tumors; dogs 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os neoplasmas mamários são os tumores que mais acometem as cadelas e representam 

um problema de grande impacto em medicina veterinária, visto que, quando malignos, 

implicam em alto índice de morbidade e mortalidade. A cirurgia é considerada a terapia de 

escolha, a menos que haja evidência de metástase pulmonar ou em casos de carcinoma 

inflamatório (MISDORP, 2002; SORENMO; WORLEY; GOLDSCHMIDT, 2013). 

A mastectomia unilateral é uma das cirurgias mais prevalentes em cadelas de idade 

mais avançada (NAKAGAWA et al., 2007) e, apesar de manipular estruturas superficiais, 

abrange uma grande área cutânea, que envolve desde a região inguinal até a torácica, 

causando uma ferida superficial de grandes dimensões, cursando com dor de intensidade 

moderada a grave (MATHEWS, 2000). Quando se realiza o esvaziamento linfático, tanto 

inguinal como torácico, existe um potencial ainda maior de dor no período pós-operatório 

(OGILVIE; MOORE, 2002). 

O antigo conceito de que os animais não sentem dor atrasou muito a veterinária em 

relação ao desenvolvimento das escalas de avaliação, protocolos e fármacos analgésicos. No 

entanto, durante a última década, houve um grande avanço na compreensão e no tratamento 

da dor em animais (YAZBEK, 2008). A dor aguda pós-operatória pode promover 

conseqüências graves aos pacientes, dentre elas, destacam-se a diminuição da ingestão de 

alimentos, catabolismo protéico, alterações na função respiratória como hipóxia, hipercapnia e 

acidose, automutilação, distúrbios cardiovasculares, hipersensibilização central e dor crônica 

(GAYNOR, 1999). Essas alterações interferem no tempo de recuperação, na qualidade de 

vida e no sucesso do procedimento cirúrgico (LEDOVSKY et al., 2012). 

 Diversas técnicas podem ser utilizadas no controle da dor aguda pós-operatória, 

incluindo técnicas farmacológicas e não farmacológicas (LOONEY, 2010). Os opióides, 

administrados no período pré, trans e pós-operatório, conferem analgesia eficaz, no entanto, 

apresentam meia vida relativamente curta e há a necessidade de doses repetidas para a 

manutenção da analgesia, o que pode aumentar a incidência de efeitos colaterais indesejáveis 

(VALADÃO; DUQUE; FARIAS, 2002). A analgesia multimodal vem ganhando ampla 

aceitação no tratamento da dor em cães e consiste na associação de um ou mais fármacos com 

mecanismos de ação distintos, que tem por objetivo atingir diferentes sítios das vias 

nociceptivas (LAMONT, 2008; LEMKE; CREIGHTON, 2010).  
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Vários fármacos vem sendo utilizados no controle da dor pós-operatória de cadelas 

submetidas à mastectomia, dentre eles podemos citar os opioides, os anestésicos locais, os 

anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), a cetamina e a dipirona (ABIMUSSI et al., 2014; 

MINTO et al., 2013; SARRAU et al., 2007; TEIXEIRA et al., 2013). O tramadol é um 

opioide sintético derivado da codeína e um dos analgésicos mais utilizados em medicina 

veterinária. Ele confere analgesia satisfatória quando utilizado no período pós-operatório de 

cães submetidos à procedimentos que produzem dor leve a moderada e, quando associado à 

outras classes de fármacos, como os AINEs e a dipirona, o potencial analgésico tem se 

mostrado ainda mais efetivo (CARDOZO et al. 2014; MASTROCINQUE; FANTONI, 2003; 

TEIXEIRA et al., 2013). A metadona é um potente opioide com propriedades semelhantes à 

morfina e tem se mostrado promissora na terapia antiálgica pós-operatória, pois além de 

promover menos efeitos colaterais, é um antagonista de receptor NMDA, o que lhe confere 

uma analgesia mais efetiva em relação aos opioides agonistas puros (CARDOSO et al. 2014; 

LEIBETSEDER; MOSING; JONES, 2006; WAGNER, 2002). A dipirona é um antigo 

fármaco com propriedades antipiréticas e analgésicas utilizado em vários países para o 

controle da dor em humanos e vem ganhando espaço nos protocolos analgésicos de cães, 

embora o seu uso ainda seja controverso devido ao fato da sua suposta capacidade de induzir 

anemia aplástica e agranulocitose (DANIELI, LEAL; 2003; FLOR et al. 2013; IMAGAWA et 

al. 2011). O meloxicam é um AINE amplamente utilizado em medicina veterinária que 

promove analgesia indireta através da inibição seletiva da enzima cicloxigenase 2 (COX-2) no 

sítio do dano tecidual, geralmente integrando os protocolos de analgesia multimodal 

(BUDSBERG, 2009; LEECE; BREARLEY; HARDING, 2005; TEIXEIRA et al.; 2013). 

Muitos conceitos, formas de avaliação e protocolos farmacológicos foram trazidos da 

literatura médica e adaptados aos animais, no entanto, em medicina veterinária ainda são 

escassos os estudos que abordam de forma consistente a avaliação e controle da dor aguda e 

crônica no paciente oncológico (YAZBEK, 2008). No que concerne ao controle da dor pós-

operatória em animais submetidos à mastectomia, ainda há pouca informação científica sobre 

o assunto, no entanto, parece haver um consenso nos estudos disponíveis para a utilização da 

analgesia multimodal (ABIMUSSI et al., 2013; CREDIE et al., 2013; MINTO et al.; 2013; 

TEIXEIRA et al., 2013) 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

 

Avaliar e comparar o efeito da metadona e do tramadol associado ou não à dipirona 

sobre a dor pós-operatória e os níveis de cortisol em cadelas submetidas à mastectomia 

unilateral radical. 

 

2.2 Específicos 

 

 

a) Avaliar o nível de dor pós-operatória de cadelas submetidas à mastectomia 

utilizando a escala de dor de Glasgow e dosagem sérica de cortisol; 

b) Comparar os métodos de avaliação da escala de dor de Glasgow com a dosagem 

sérica de cortisol; 

c) Avaliar a necessidade, consumo e freqüência da utilização de analgésicos no 

período pós-operatório, frente aos diferentes tratamentos instituídos; 

d) Demonstrar a importância da mensuração e do controle adequado da dor pós-

operatória em cadelas submetidas à mastectomia. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1. A dor no câncer em animais de companhia 

 

Atualmente, os avanços no diagnóstico e tratamento de doenças em cães e gatos 

associado a um maior interesse dos proprietários em oferecer um cuidado melhor para seus 

animais, permitem que eles tenham uma maior longevidade, levando a um aumento do 

número de doenças crônicas, como o câncer (WITHROW; VAIL; PAGE, 2013). O câncer é 

considerado como a maior causa de morbidade e mortalidade em animais de companhia 

(LESTER; GAYNOR, 2000). 

A dor oncológica pode ser classificada como aguda, crônica ou intermitente e pode 

estar relacionada ao próprio tumor, ao seu tratamento e ainda ser proveniente de doenças 

concorrentes não relacionadas ao câncer (GAYNOR, 2008). A dor crônica ocorre mais 

comumente por mecanismos neuropáticos e incluem lesões metastáticas e necróticas, 

neuropatias, dor muscular por incapacidade e até mesmo tratamento inadequado da dor pós-

operatória. A dor aguda está associada com intervenções terapêuticas e diagnósticas, sendo 

geralmente decorrentes de dor pós-operatória, associada à biópsias ou infusões citotóxicas e 

lesões decorrentes da radioterapia (LOONEY, 2010). 

Veterinários tem a obrigação ética de tratar a dor em animais (BROW et al.; 2006). No 

ano de 1998, o Colégio Americano dos Anestesiologistas Veterinários (ACVA) estipulou que 

um estímulo considerado doloroso no homem também deve ser considerado doloroso em 

animais e que a inabilidade de comunicação verbal em nenhum momento impossibilita a 

expressão da sensação álgica (ACVA, 1998; YAZBEK, 2008). Infelizmente, a dor ainda é 

subtratada em animais e humanos, seja por desconhecimento de fármacos, dos métodos de 

avaliação, da ação deletéria da dor nos diferentes sistemas orgânicos e/ou receio dos efeitos 

colaterais produzidos principalmente pelos opioides. Atualmente, é inaceitável que um animal 

não receba tratamento antiálgico adequado, uma vez que há disponível no mercado uma 

diversidade de fármacos e uma variedade de bons estudos que demonstram a segurança em 

relação ao uso destes agentes (ALEIXO; TUDURY, 2005; FANTONI, 2011). 

O alívio da dor é importante por razões éticas e fisiológicas (GAYNOR, 1999). A dor 

pode induzir uma resposta de estresse que está associada com a elevação do hormônio 

antidiurético, cortisol, corticotropina, catecolaminas, aldosterona, renina, angiotensina II e 

glicose, juntamente com a diminuição da insulina e da testosterona. Essas alterações podem 
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resultar em um estado catabólico geral, com catabolismo protéico e lipólise, em adição à 

retenção de água e sódio e excreção de potássio. Adicionalmente, a resposta ao estresse pode 

ter efeitos adversos sobre o sistema pulmonar e cardiovascular, homeostase de líquidos 

corporais e funções do trato gastrointestinal (MUIR, 2002). Uma resposta ao estresse 

prolongada pode diminuir a taxa de cura, portanto, é de suma importância que se minimize 

esses efeitos para que se obtenha uma melhor recuperação do paciente com câncer 

(GAYNOR, 2008). 

 

3.2. Avaliação da dor e analgesia em cadelas submetidas à mastectomia 

 

As glândulas mamárias são sítios frequentes para o desenvolvimento de neoplasmas 

em cães. Na maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico, através da remoção da cadeia 

mamária. A mastectomia pode ser simples, regional e radical unilateral ou bilateral e a opção 

por uma ou outra técnica está na dependência do tipo histológico, da localização e da extensão 

das lesões neoplásicas (SORENMO; WORLEY; GODSCHMIDT, 2013).  

A mastectomia unilateral radical é um dos procedimentos mais realizados em cadelas 

idosas e resulta em um extensivo dano tecidual que cursa com dor pós-operatória de 

intensidade moderada a intensa (MATHEWS, 2000; MINTO et al., 2013). Apesar disso, 

atualmente existem poucos estudos que relatam métodos de avaliação da dor e analgesia em 

cadelas submetidas à mastectomia. A literatura disponível é recente e é crescente o interesse 

de vários grupos de estudo em providenciar informação fidedigna do reconhecimento e 

controle da dor nestes pacientes (ABIMUSSI et al., 2013; CREDIE et al. 2013; MINTO et al., 

2013; NAKAGAWA et al., 2007; SARRAU et al., 2007; TEIXEIRA et al., 2013). 

A avaliação da dor cirúrgica e traumática em cães e gatos tem recebido uma atenção 

considerável nos últimos anos (FANTONI, 2011b). Vários métodos tem sido utilizados para 

mensurar a percepção/sensação de dor em animais, no entanto, não existe um procedimento 

padrão para avaliá-las e todas dependem do reconhecimento ou da interpretação de algum 

comportamento doloroso (FLOR; MARTINS; YAZBEK; 2011). As escalas de dor são 

utilizadas para assegurar que os animais estão confortáveis durante a fase de recuperação pós-

cirúrgica e podem encorajar a avaliação frequente de pacientes que provavelmente estejam 

com dor, assegurando que esta não passe despercebida ou subtratada (MICH, HELLYER, 

2009).  
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A dor atualmente é considerada o quinto sinal vital, tão importante quanto os outros, 

que deve ser avaliada para se empreender um tratamento (FANTONI, 2011a). A eficácia do 

seu tratamento e o seu acompanhamento dependem de avaliação e mensuração confiáveis e 

válidas. Em medicina veterinária, as escalas de avaliação da dor pós-operatória podem ser uni 

ou multidimensionais. As escalas unidimensionais são designadas para verificar apenas a 

severidade ou a intensidade da dor, nas quais são incluídas a escala analógica visual, a escala 

numérica verbal e a escala descritiva simples. As escalas multidimensionais incluem 

indicadores fisiológicos e comportamentais, nas quais estão incluídas a Escala de dor da 

Universidade de Melbourne, Escala de dor de medida composta de Glasgow e Escala 

numérica da Universidade do Colorado (FLOR; MARTINS; YAZBEK, 2011).  

No que concerne a avaliação da dor pós-operatória em cadelas submetidas à 

mastectomia, observa-se nos poucos estudos disponíveis que ainda não há um consenso para a 

utilização de uma determinada escala de avaliação, porém, a maioria dos estudos realizados 

utilizaram escalas multidimensionais associadas ou não com outras formas de mensuração da 

dor, como análise da concentração sérica de cortisol e aplicação dos filamentos de von Frey 

(ABIMUSSI et al. 2013; CREDIE et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2013). 

Diversas são as técnicas descritas para o controle da dor trans e pós-operatória em 

cadelas submetidas à mastectomia, como por exemplo a anestesia local por tumescência, 

analgesia através de infusão contínua de fármacos por via intravenosa, administração de bolus 

de analgésicos por via epidural, intramuscular ou intravenosa, bloqueios regionais e 

eletroacupuntura (ABIMUSSI et al., 2013; GAKIYA, 2011; PORTELLA et al., 2014; 

SARRAU et al., 2007; TEIXEIRA et al., 2013). Os opioides são comumente utilizados nestes 

procedimentos sob as mais diversas vias de administração e conferem analgesia eficaz, no 

entanto, apresentam meia vida relativamente curta e a há necessidade de doses repetidas para 

a manutenção da analgesia (VALADÃO; DUQUE; FARIAS, 2002). A sua utilização de 

forma isolada não está indicada em pacientes oncológicos, uma vez que tem sido relatados 

efeitos indesejáveis destes fármacos como imunossupressão, estimulação de crescimento das 

células neoplásicas e aumento do risco de metástases (GUPTA et al., 2002).  

Com o objetivo de diminuir os efeitos colaterais produzidos pelos opioides, a 

analgesia multimodal vem ganhando maior aceitação em medicina veterinária, especialmente 

em pacientes com câncer. A analgesia multimodal consiste na associação de um ou mais 

fármacos com mecanismos de ação diferentes, que tem por objetivo potencializar a analgesia 

e diminuir os efeitos colaterais (GONZÁLEZ DE MEJÍA, 2005). Dentre os principais 

fármacos que podem ser combinados para conferir analgesia multimodal em veterinária estão 
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os analgésicos opioides, os anestésicos locais, os AINEs, a dipirona e a cetamina (FANTONI; 

CORTOPASSI, 2009). 

A anestesia local tumescente é uma técnica pela qual se realiza a infiltração de grandes 

áreas do corpo com grandes volumes de solução anestésica diluída, associada a um 

vasoconstritor. Estudos em cadelas submetidas a mastectomia demonstraram que esta técnica 

é segura e promove uma excelente analgesia trans e pós-operatória, tornando-a uma ótima 

alternativa no controle analgésico destas pacientes (ABIMUSSI et al., 2013; ABIMUSSI et 

al., 2014; CREDIE et al., 2013). No entanto, ela não está indicada para pacientes que 

apresentem sinais de infecção cutânea, tumores ulcerados e aderidos, sob o risco de 

disseminação da contaminação e semeadura de células neoplásicas (CREDIE et al., 2013).  

Teixeira et al. (2013) avaliaram o efeito do tramadol utilizado de forma isolada e em 

combinação com dipirona ou meloxicam em cadelas submetidas à mastectomia, com ou sem 

ovariohisterectomia. Os mesmos autores não encontraram diferenças significativas nos 

escores de dor e número de cães que receberam resgate analgésico entre os grupos testados, 

porém, atribuíram este resultado a possível analgesia residual decorrente da infusão contínua 

de morfina utilizada no período trans-operatório. Minto et al. (2013) avaliaram a dor em 

cadelas submetidas à duas técnicas de mastectomia e, embora não tenham encontrado 

diferenças significativas entre elas, demonstraram que a morfina associada ao meloxicam 

administrados no período pré-operatório foram efetivos no controle analgésico pós-operatório, 

onde apenas um de cada grupo de 10 animais necessitou de resgate analgésico. 

Adicionalmente, Gakiya et al. (2011) demonstraram que a eletroacupuntura reduz o 

requerimento analgésico pós-operatório de cadelas submetidas à mastectomia. 

Apesar da escassez de informação em relação à avaliação e controle da dor pós-

operatória em cadelas submetidas à mastectomia, parece haver um consenso nos estudos 

desenvolvidos até o momento quanto a utilização da analgesia multimodal como tratamento 

mais adequado para estes pacientes (AGUIRRE et al., 2014; CREDIE et al. 2013; MINTO et 

al., 2013; TEIXEIRA et al.; 2013). 

 

3.3.Considerações sobre alguns fármacos utilizados na terapia multimodal 

 

3.3.1. Tramadol 

 

O tramadol é um fármaco sintético análogo da codeína que foi registrado em 1977 na 

Alemanha, posteriormente em 1994 no Reino Unido e em 1995 nos Estados Unidos 
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(EGGGERS, 1995). É um analgésico opioide atípico de ação central amplamente usado em 

humanos para o controle da dor aguda e crônica. O seu uso em cães vem ganhando 

popularidade entre veterinários, porque é considerado um analgésico eficaz, de fácil 

administração, possui um longo período de ação e produz menos efeitos colaterais em 

comparação aos outros opioides (ITAMI et al., 2011). 

O tramadol é uma mistura racêmica de dois enantiômeros com diferentes 

propriedades farmacológicas (EGGERS et al.; 1995; RAFFA et al., 1992). O enantiômero (+) 

tem alta afinidade para o receptor mu e preferencialmente aumenta a liberação e inibe a 

recaptação de serotonina. O enantiômero (-) preferencialmente inibe a recaptação da 

noradrenalina. Os dois enantiômeros do tramadol atuam sinergicamente para providenciar 

analgesia (LEWIS; HAN, 1996; MCMILLAN et al., 2008). 

O metabolismo hepático do tramadol em humanos é realizado pela isoenzima 

CYP2D6 do sistema citocromo p450 e produz o metabólito ativo O-desmetil-tramadol (M1), 

que também existe como uma mistura racêmica. Este metabólito também tem sido 

demonstrado em cães (KUKANICH; PAPICH, 2004), porém, a enzima responsável por este 

metabolismo ainda é desconhecida (MCMILLAN et al., 2008). M1(+) interage com 

receptores opioides enquanto M1(-) interage com receptores adrenérgicos (VALLE et al., 

2000). É relatado que o enantiômero M1(+) tem um poder de ligação ao receptor mu de duas a 

duzentas vezes maior em relação ao enantiômero tramadol (+) (LEWIS, HAN; 1996). 

Embora poucos, existem bons e recentes estudos publicados em relação à eficácia 

analgésica do tramadol em cães, tanto em relação à dor aguda (CARDOZO et al., 2014; 

MASTROCINQUE; FANTONI, 2003; MORGAZ et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2013) 

quanto em relação a dor crônica (FLOR et al., 2013), porém, ainda são escassos os estudos 

sobre a sua farmacocinética e farmacodinâmica (KUKANICH; PAPICH, 2004; MCMILLAN 

et al., 2008; VETORATTO et al., 2010). Kukanich e Papich (2004), documentaram que a 

meia vida de eliminação do fármaco em cães é menor que em humanos, sugerindo que um 

intervalo de administração mais frequente nesta espécie é necessário para promover o controle 

da dor. McMillan et al. (2008) encontraram níveis do metabólito M1 em cães sem raça 

definida diferentes daqueles encontrados por Kukanich e Papich (2004) em cães da raça 

Beagle, sugerindo que possa haver diferenças no metabolismo de indivíduos da mesma 

espécie, assim como ocorre em humanos (POWER, 2011). 
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O tramadol é atualmente o opioide mais usado em medicina veterinária para o controle 

da dor pós-operatória em cães (TEIXEIRA et al., 2013). Independente da via e período de 

administração, os trabalhos disponíveis demonstram que o tramadol utilizado de forma 

isolada confere analgesia satisfatória em procedimentos de ovariohisterectomia e 

orquiectomia, porém, quando associado com outros opioides ou outras classes de fármacos, 

produzem uma analgesia mais efetiva (KONGARA et al., 2013; KONGARA; CHAMBERS; 

JOHNSON et al., 2012; MASTROCINQUE et al., 2012; MASTROCINQUE, FANTONI, 

2003; MORGAZ et al., 2013). Em relação ao controle da dor pós-operatória em 

procedimentos ortopédicos, que apresentam um grau de dor mais severo, os estudos indicam 

uma desvantagem do tramadol, associado ou não à outras classes de fármacos, em relação aos 

opioides mais potentes, como a metadona por exemplo (CARDOZO et al., 2014; DAVILA et 

al., 2013; MARTINS et al., 2010).  

No que concerne ao controle da dor pós-operatória de cadelas submetidas à 

mastectomia utilizando o tramadol de forma isolada ou em associação com outros fármacos, 

os trabalhos ainda são escassos (TEIXEIRA et al., 2013). Teixeira et al. (2013) demonstraram 

que a administração de tramadol na dose de 3mg.kg-1 por via intramuscular logo após o 

término da cirurgia promove uma analgesia efetiva. Os mesmos autores não encontraram 

diferenças significativas nos escores de dor pós-operatória e requerimento analgésico quando 

compararam o efeito do tramadol utilizado de forma isolada ou associado ao meloxicam ou 

dipirona, porém, pontuam que estes resultados podem ter sido influenciados pela analgesia 

residual promovida pela infusão contínua de morfina realizada no período trans-operatório. 

  

3.3.2. Metadona 

 

A metadona é um analgésico opioide sintético que há muito tempo foi visto como uma 

alternativa ao uso da morfina e hidromorfona para pacientes humanos que apresentavam dor 

grave (INTURRISI, 2002; 2005). Há relatos da sua utilização experimental em cães que 

datam de 1950 (WIKLER; AUSTCHUL, 1950), porém, o seu uso clínico na rotina veterinária 

é recente (CAMPAGNOL et al., 2012; CARDOSO et al. 2014; CARDOZO et al., 2014; 

HUNT et al., 2013; LEIBETSEDER; MOSING; JONES, 2006). 

A metadona apresenta propriedades farmacológicas e analgésicas semelhantes às da 

morfina, com a vantagem de produzir menos efeitos colaterais como náusea, vômito e disforia 

(MONTEIRO et al., 2008). Possui um átomo de carbono assimétrico resultando em duas 

formas enantioméricas, os isômeros d e l. A mistura racêmica (dl-metadona) é a forma 
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comumente usada clinicamente e em estudos de laboratório. Ela atua como um agonista 

competitivo de receptores opioides mu e como um antagonista não competitivo de receptores 

N-metil-D-aspartato (NMDA) na medula espinhal (GORMAN; ELLIOTT; INTURRISI, 

1997; KAPUR et al., 2011), podendo promover uma analgesia mais efetiva em relação aos 

opioides agonistas puros (WAGNER, 2002). 

Em humanos, a metadona é considerada um opioide de longa ação, pois ela apresenta 

uma meia vida de eliminação longa (22-35 horas), produzindo uma analgesia pós-operatória 

mais duradoura que a morfina. Em cães, a meia vida de eliminação da metadona após 

aplicação pela via intravenosa é mais curta (1,5 a 4,3 horas), sugerindo uma que nesta espécie 

o fármaco deve ser administrado em intervalos mais frequentes quando comparado aos 

humanos (INGVAST-LARSSON et al., 2010; KUKANICH et al., 2005; KUKANICH, 

BORUM, 2008). 

A metadona é frequentemente usada em humanos para o alívio da dor, principalmente 

nos casos refratários a outros opioides, como a morfina (DALE, 2002). Em cães, embora o 

seu uso nos últimos anos tenha se tornado mais frequente na prática clínica, os estudos em 

relação à sua farmacodinâmica, farmacocinética e propriedades analgésicas ainda são poucos, 

fazendo com que ainda existam muitos questionamentos (CARDOZO et al., 2014; 

INGVAST-LARSSON et al., 2010; KUKANICH et al, 2005; KUKANICH, BORUM, 2008). 

Os estudos em relação a analgesia conferida pela metadona em cães envolvendo os 

mais diversos procedimentos cirúrgicos ainda são escassos e recentes. Leibetseder, Moser e 

Jones (2006), em estudo realizado com cães submetidos à cirurgia de reparo de ligamento 

cruzado, afirmaram que a metadona administrada pela via epidural reduz o requerimento de 

isofluorano em comparação com a via intravenosa, no entanto, independente da via escolhida, 

o fármaco promoveu boa analgesia pós-operatória, não havendo diferenças nos escores de 

dor. Monteiro et al. (2008) pontuou que a metadona associada à lidocaína parece estender 

mais cranialmente o bloqueio epidural em cães quando comparada à lidocaína utilizada de 

forma isolada. Outros autores, também avaliando cães submetidos à cirurgias ortopédicas, 

observaram que a metadona confere uma analgesia superior quando comparada a outros 

analgésicos opioides, como o tramadol e a buprenorfina (CARDOZO et al., 2014; HUNT et 

al., 2013).  

 

 

 

 



21	  
	  

3.3.3. Dipirona 

 

A dipirona, também conhecida como metamizol, é um fármaco derivado das 

pirazolonas, que estão entre os mais antigos fármacos sintéticos (VOLZ, KELLNER; 1980). 

Desde a sua introdução no mercado mundial, há mais de cem anos e, no mercado nacional, há 

mais de oitenta anos, a dipirona tem sido amplamente utilizada em humanos no controle da 

dor e da febre, no entanto, o seu uso é proibido na maioria dos países europeus e nos EUA, 

em virtude de seu suposto papel supressor da medula óssea, causando anemia aplástica e, 

principalmente, a agranulocitose (DANIELI, LEAL; 2003). 

Após a administração, a dipirona é rapidamente hidrolisada a 4-metil-amino-antipirina 

(MAA) e subsequentemente convertida a outros metabólitos, dentre os quais 4-formil-amino-

antipirina e 4-amino-antipirina (AA). Metabólitos adicionais são formados, mas MAA e AA 

são os metabólitos considerados clinicamente relevantes (HINZ et al., 2007). Ao menos parte 

do metabolismo da dipirona é enzimático, inclusive envolvendo interações com o sistema do 

citocromo P450. Portanto, a dipirona sofre metabolismo hepático e excreção renal e tende a 

ser bem tolerada, com raros efeitos adversos relatados na espécie humana. Há indícios de 

possíveis diferenças em seu metabolismo em variadas espécies. Trata-se de um fármaco com 

baixo custo e disponível para o uso por diversas vias (NOEL-MORGAN; IMAGAWA, 2011). 

A dipirona é um fármaco utilizado como analgésico, antipirético e antiespasmódico 

(LEVY; ZILBER-KATZ; ROSENKRANZ, 1995). Embora seja classificada como um AINE, 

apresenta discreta atividade anti-inflamatória e baixo potencial para causar nefrotoxicidade, 

ulceração gastrointestinal e alterações hematológicas (MATHEWS, 2000; IMAGAWA et al., 

2011). O mecanismo de ação da dipirona ainda é desconhecido, mas acredita-se que ele possa 

estar relacionado a inibição da enzima cicloxigenase-3 (COX-3), uma variante da COX-1, que 

pode apresentar um mecanismo central primário, uma vez que este agente diminui a dor e 

possivelmente a febre (CHANDRASEKHARAN et al., 2002). 

A dipirona tem sido apontada como um fármaco seguro e importante para o controle 

da dor, mas o seu uso ainda é controverso. Em humanos, existe uma série de estudos e 

trabalhos científicos que comprovam a sua eficácia analgésica (CHAPARRO et al., 2012; 

ORESKOVIC et al. 2014; SENER et al., 2014), porém, em medicina veterinária, os estudos 

ainda são escassos e recentes (BAUMGARTNER et al., 2009; FLOR et al.; 2013; 

IMAGAWA, 2011; MONTEIRO et al.; 2013; ROELVINK et al., 1991). O primeiro estudo 

em cães foi apresentado por Imagawa et al. (2011), que avaliaram a eficácia analgésica e os 

efeitos adversos de três doses de dipirona comparadas ao placebo em cadelas submetidas a 
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ovariohisterectomia, e comprovaram que o fármaco produz analgesia satisfatória nas doses de 

25 e 35 mg.kg-1, sem produzir alterações hematológicas, renais, hepáticas ou da condição 

clínica após dois dias de tratamento, porém, alguns animais apresentaram vômito durante as 

primeiras seis horas pós-operatórias. 

A combinação de fármacos é amplamente usada no tratamento da dor crônica e aguda, 

e constitui a base para a analgesia multimodal ou balanceada. A análise racional para a 

associação de fármacos tem como objetivo uma analgesia mais efetiva e uma diminuição da 

incidência e severidade dos efeitos colaterais produzidos por eles (KELETH et al., 1997; 

LAMONT, 2008; MONTES; WARNER; PUIG, 2000). Existem estudos que comprovam o 

benefício do sinergismo produzido pela associação da dipirona a diferentes opioides, 

principalmente o tramadol (FLOR et al.; 2013; MONTES; WARNER; PUIG, 2000; 

ORESCOVIC et al., 2014; TEIXEIRA et al.; 2013). Teixeira et al. (2013), em estudo 

realizado em cadelas submetidas à mastectomia com ou sem ovariohisterectomia, citam que o 

tramadol, quando associado à dipirona ou meloxicam, promove um decréscimo mais precoce 

dos escores de dor pós-operatória quando comparado ao uso do tramadol de forma isolada, no 

entanto, não encontraram diferenças estatísticas nos escores de pontuação e número de 

resgates analgésicos entre os grupos testados. Flor et al. (2013) concluíram que o tramadol 

associado à dipirona combinado ou não com anti-inflamatórios não esteroidais foi 

clinicamente efetivo e bem tolerado para tratamento da dor crônica moderada a severa em 

cães portadores de câncer. 
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4. ARTIGO CIENTÍFICO 

 

A metodologia e os resultados do presente estudo serão apresentados na forma de artigo 

científico, que será submetido para publicação no periódico Arquivo Brasileiro de Medicina 

Veterinária e Zootecnia. 

 

Efeito da metadona em comparação ao tramadol associado ou não à dipirona sobre a 

dor pós operatória de cadelas submetidas à mastectomia 

 

Effect of methadone in comparison to tramadol combined or not with metamizole on 

postoperative pain in bitches undergoing mastectomy 

 

Thomas Normanton Guim; Roberto Thiesen; Eduardo Santiago Ventura de Aguiar; Angel 

Ripplinger, Clarisse Felter Meira; Luis Guilherme Gomes Salgado 

 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da metadona e do tramadol 

combinado ou não com a dipirona sobre a dor pós-operatória de cadelas submetidas à 

mastectomia. Foram utilizadas 18 cadelas distribuídas aleatoriamente em três grupos de seis 

animais cada. Todas receberam como medicação pré-anestésica morfina 0,5 mg.kg-1 e 

acepromazina 0,03 mg.kg-1 por via intramuscular e induzidas com propofol 2 a 6 mg.kg-1 por 

via intravenosa. A manutenção foi realizada com isofluorano e a analgesia trans-operatória 

feita com fentanila em bolus seguida por infusão contínua. Ao final do procedimento, as 

cadelas do primeiro grupo (MET) receberam metadona na dose de 0,2 mg.kg-1, os animais do 

segundo grupo (TRA) receberam tramadol na dose de 2 mg.kg-1 e os animais do terceiro 

grupo (TRA+DIP) receberam tramadol na dose de 2 mg.kg-1 associado à dipirona na dose de 

25 mg.kg-1, todos administrados por via intravenosa. Quando necessário, o resgate analgésico 

foi realizado com tramadol na dose de 2 mg.kg-1 por via intravenosa. A intensidade da dor 

pós-operatória foi avaliada por meio da escala de dor de medida composta de Glasgow 

simplificada e dosagem de cortisol sérico. Não houveram diferenças estatísticas entre os 

grupos em relação aos escores de dor, resgates analgésicos em cada momento e níveis séricos 

de cortisol durante o período avaliado. Dentro do mesmo grupo, houve redução significativa 

dos escores de dor e níveis de cortisol após a instituição do tratamento em todos os grupos. 

Em relação ao número total de resgates realizado durante todo o período de avaliação, os 

valores do grupo TRA foram significativamente maiores que do grupo TRA+DIP. A 
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metadona e o tramadol associado à dipirona foram mais efetivos na diminuição precoce dos 

escores de dor e níveis sérico de cortisol em relação ao tramadol utilizado isoladamente. 

Palavras-chave: analgesia multimodal, oncologia, opioides; tumores mamários, cães 

 

Abstract: This study aimed to evaluate the effect of methadone and tramadol combined or 

not with metamizole on postoperative pain in bitches undergoing mastectomy. We used 18 

female dogs randomly distributed into three groups of six animals each. Premedication was 

performed with morphine 0.5 mg.kg-1 and acepromazine 0.03 mg.kg-1 intramuscularly, and 

anesthetic induction with propofol 2-6 mg.kg-1 intravenously. Maintenance was performed 

with isoflurane and intraoperative analgesia performed with bolus followed by continuous 

infusion of fentanyl. After surgery, the dogs of the first group (MET) received methadone 0.2 

mg.kg-1, dogs of the second group (TRA) received tramadol 2 mg.kg-1, and dogs of the third 

group (TRA+DIP) received tramadol 2 mg.kg-1 plus metamizole 25 mg.kg-1, all of them 

intravenously. If necessary, analgesic rescue was performed with 2 mg.kg-1 of tramadol 

intravenously. A short-form scale of pain composed of Glasgow and serum cortisol was used 

to assess postoperative pain and the effects of treatments. There were no statistical differences 

between groups in pain scores, analgesic rescue at each moment and serum cortisol levels 

during the study period. Within the same group, there was significant reduction in pain scores 

and cortisol levels after treatments in all groups. About the total number of rescues performed 

throughout the evaluation period, values of TRA group were significantly higher than the 

ones at TRA+DIP group. Methadone and tramadol plus metamizole were more effective for 

early reduction in pain scores and serum cortisol levels than tramadol used alone. 

Keywords: multimodal analgesia; oncology; opioids; mammary tumors; dogs 

 

Introdução 

As glândulas mamárias são sítios frequentes para o desenvolvimento de neoplasmas 

em cães. Na maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico, por meio da remoção da cadeia 

mamária (Sorenmo et al., 2013). A mastectomia unilateral radical é um dos procedimentos 

mais realizados em cadelas idosas e resulta em extensivo dano tecidual que cursa com dor 

pós-operatória de intensidade moderada à intensa (Mathews, 2000; Minto et al., 2013). 

A dor aguda pós-operatória pode promover consequências graves aos pacientes, dentre 

as quais destacam-se a diminuição da ingestão de alimentos, catabolismo protéico, alterações 

na função respiratória, automutilação, distúrbios cardiovasculares, hipersensibilização central 
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e dor crônica (Gaynor, 1999). Essas alterações interferem no tempo de recuperação, na 

qualidade de vida e no sucesso do procedimento cirúrgico (Ledovsky et al., 2012). 

Os opioides são comumente utilizados pra o alívio da dor pós-operatória em cadelas 

submetidas à mastectomia sob as mais diversas vias de administração conferindo analgesia 

eficaz (Aguirre et al., 2014; Minto et al. 2013; Teixeira et al.; 2013;), no entanto, apresentam 

meia vida relativamente curta e há necessidade de doses repetidas para a manutenção da 

analgesia (Valadão et al., 2002). Sua utilização de forma isolada não está indicada em 

pacientes oncológicos, uma vez que tem sido relatados efeitos indesejáveis destes fármacos 

como imunossupressão, estimulação de crescimento das células neoplásicas e aumento do 

risco de metástases (Gupta et al., 2002).  

A analgesia multimodal vem ganhando maior aceitação em medicina veterinária e 

consiste na associação de um ou mais fármacos com mecanismos de ação diferentes, que tem 

por objetivo potencializar a analgesia e diminuir os efeitos colaterais. Dentre os principais 

fármacos que podem ser combinados para conferir analgesia multimodal em veterinária estão 

os analgésicos opioides, os anestésicos locais, os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), a 

dipirona e a cetamina (Lamont, 2008). 

O tramadol é um analgésico opioide sintético derivado da codeína mais utilizado em 

medicina veterinária e, quando associado à outras classes de fármacos, como os AINES e à 

dipirona, o potencial analgésico tem se mostrado ainda mais efetivo (Imagawa et al.; 2011; 

Flor et al., 2013; Teixeira et al., 2013). A metadona é um potente opióide com propriedades 

semelhantes às da morfina e tem se mostrado promissora na terapia antiálgica pós-operatória, 

pois além de promover menos efeitos colaterais, é um antagonista de receptor n-metil-d-

aspartato (NMDA), o que lhe confere uma analgesia mais efetiva em relação aos opioides 

agonistas puros (Wagner, 2002; Leibetseder et al., 2006). A dipirona é um antigo fármaco 

com propriedades antipiréticas e analgésicas utilizado em vários países para o controle da dor 

em humanos e vem ganhando espaço nos protocolos analgésicos de cães, embora o seu uso 

ainda seja controverso devido ao fato da sua suposta capacidade de induzir anemia aplástica 

(Danieli e Leal; 2003; Imagawa et al., 2011; Flor et al., 2013). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito analgésico da metadona e do 

tramadol combinado ou não com a dipirona no pós operatório de cadelas submetidas à 

mastectomia unilateral radical e a influência desses tratamentos no nível sérico de cortisol. 
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Material e Métodos 

 

Animais 

Os animais incluídos neste estudo foram provenientes da rotina de atendimento do 

Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal de Pelotas. As cadelas foram 

avaliadas através do exame físico, hemograma completo, testes bioquímicos para avaliação da 

função renal e hepática, exames radiográfico e ultrassonográfico para a detecção de 

metástases distantes. Animais agressivos, muito deprimidos, que apresentassem alterações 

nestes exames e neoplasmas aderidos à musculatura abdominal não foram incluídos no 

estudo. Após o consentimento dos proprietários, foram selecionadas dezoito cadelas, com 

idade média de 11,4 anos e peso médio de 20,5 kg.  

 

Procedimento anestésico e cirúrgico 

Os animais foram submetidos a jejum alimentar, mas não hídrico, de 12 horas antes do 

procedimento cirúrgico. Todas as cadelas receberam como medicação pré-anestésica morfina 

na dose de 0,5 mg.kg-1 associada à acepromazina na dose de 0,03 mg.kg-1, ambas na mesma 

seringa e aplicadas por via intramuscular. Após 20 minutos, foi realizado o acesso na veia 

cefálica com cateter de calibre adequado ao peso do animal, para administração de fármacos e 

ringer com lactato a uma taxa de 10 ml.kg-1.hora-1. Realizou-se então a tricotomia do campo 

operatório e, após, a indução com propofol, na dose de 2 a 6 mg.kg-1 por via intravenosa. Os 

animais foram intubados com tubo endotraqueal de tamanho adequado e mantidos com 

isofluorano e oxigênio até que apresentassem sinais clínicos que indicassem plano cirúrgico, 

como relaxamento da mandíbula, rotação do globo ocular e ausência de reflexo palpebral. A 

monitoração trans-operatória incluiu oximetria de pulso, eletrocardiograma na derivação II, 

temperatura esofágica, aferição da pressão arterial não invasiva pelo método oscilométrico, 

análise da frequência respiratória, concentração da pressão parcial de dióxido de carbono e 

concentração de isofluorano através de analisador de gases. 

A analgesia trans-operatória foi realizada com bolus de citrato de fentanila na dose de 5 

µg.kg-1 administrada logo após o início da vaporização do anestésico volátil, seguida por 

infusão contínua na dose de 0,15 µg.kg-1.min-1 por meio de bomba de infusão, até o término 

do procedimento cirúrgico. 
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As cadelas foram submetidas à mastectomia unilateral radical e não foi realizado nenhum 

outro procedimento que não envolvesse a cadeia mamária. A técnica utilizada para remoção 

das mamas foi de dissecção e secção dos tecidos descrita por Headlund (2008), realizada em 

todas ocasiões pelo mesmo cirurgião. Em nenhum momento procedeu-se a tração ou a técnica 

do arrancamento para a remoção da cadeia mamária. Todas as peças cirúrgicas foram 

enviadas para realização de exame histopatológico. 

 

Tratamentos experimentais 

Ao término do procedimento cirúrgico, os animais foram distribuídos aleatoriamente 

para receber um dos três tratamentos, ficando divididos em três grupos compostos por 6 

cadelas cada. Utilizou-se a escala de alta anestésica modificada de Aldrete (Martins e Fantoni, 

2010), onde foi computado o tempo de recuperação anestésica individual de cada animal. 

Após a alta anestésica, os animais receberam os tratamentos e foram alojados nos boxes de 

recuperação anestésica. As cadelas do primeiro grupo (MET) receberam metadona na dose de 

0,2 mg.kg-1, os animais do segundo grupo (TRA) receberam tramadol na dose de 2 mg.kg-1 e 

os animais do terceiro grupo (TRA+DIP) receberam tramadol na dose de 2 mg.kg-1 associado 

à dipirona na dose de 25 mg.kg-1, todos administrados por via intravenosa. Adicionalmente, 

no mesmo momento da administração dos tratamentos, todos receberam por via intravenosa 

meloxicam na dose de 0,2 mg.kg-1. Os tratamentos foram preparados, diluídos em volume 

final de 5 ml e administrados lentamente. O estudo foi do tipo cego, onde o observador que 

avaliou a alta anestésica e a dor pós-operatória não teve conhecimento dos tratamentos 

administrados. 

 

Avaliação da dor pós operatória e análise do cortisol 

A dor pós-operatória foi avaliada com auxílio da escala de dor de medida composta de 

Glasgow simplificada (EDMCGS), descrito por Reid et al. (2005), a qual é baseada em sinais 

comportamentais específicos representativos de dor no cão. O formulário é composto por 

quatro questões, onde são avaliados seis sinais comportamentais, sendo que a cada um deles é 

atribuído um escore. Ao final da avaliação os escores são somados e se classifica a 

intensidade da dor. Os períodos em que os animais foram avaliados foram imediatamente 

após o tratamento (T1) e nos cinco momentos subsequentes com intervalo de uma hora, T2, T3, 

T4, T5 e T6, respectivamente. A avaliação da dor pós-operatória de todos os animais foi 

realizada por um único observador que não tinha conhecimento do tratamento administrado. 
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Animais que apresentaram pontuação na EDMGCS maior que 6 receberam resgate analgésico 

com tramadol na dose de 2 mg.kg-1 por via intravenosa. 

As amostras de sangue para dosagem de cortisol sérico foram coletadas da veia jugular. 

Aquelas coletadas antes da aplicação de qualquer medicação pré-anestésica foram 

denominadas como basais (CORTb). Adicionalmente, foram coletadas amostras 

imediatamente antes do tratamento (CORTt) e nos períodos de duas (CORT2) e cinco 

(CORT5) horas subsequentes ao tratamento. As amostras de sangue foram centrifugadas, 

congeladas e armazenadas para posterior avaliação ao término do experimento. 

 

Análise estatística 

 Para comparação das variáveis peso, idade, duração da anestesia e duração da alta 

anestésica, assim como para os valores de cortisol sérico entre os três grupos, os dados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) seguido pelo teste de comparações múltiplas de 

Tukey, quando necessário. Para comparação dos escores de dor da EDMCGS entre os grupos 

dentro de cada período os dados foram analisados utilizando o teste de Kruskal-Wallis e para 

a comparação entre os momentos dentro dos grupos, foi utilizado o teste de Friedman, ambos 

seguidos pelo teste de comparações múltiplas de Dunn quando necessário. A necessidade de 

resgate analgésico ao decorrer do tempo foi avaliada pelo método de sobrevivência, sendo as 

frações de sobrevivência calculadas pelo método de Kaplan-Meier. As curvas de 

sobrevivência dos grupos foram comparadas pelo método de log-rank (Mantel-Cox). O 

número de cães de cada grupo que necessitaram de resgate analgésico durante o período de 

avaliação e a comparação do total de resgates realizados entre os grupos foi realizada pelo 

teste exato de Fischer. O nível de significância adotado para todas as análises foi de 5% (p < 

0,05). Todas as análises foram computadorizadas e realizadas com o auxílio do software 

GraphPad Prisma 6.0. 

 

Resultados 

Não houveram diferenças estatísticas significativas entre os grupos em relação ao 

peso (p=0,322), idade (p=0,419), tempo cirúrgico (p=0,278) e tempo de alta anestésica 

(p=0,876) (Tab. 1). 
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Tabela 1. Idade, peso, tempo cirúrgico e tempo de alta anestésica para cada um dos diferentes tratamentos. 
Valores apresentados como a média ± desvio padrão. Uruguaiana, 2015. 

Variáveis 
Tratamento 

MET TRA TRA+DIP 
Idade (anos) 10,0±2,9 11,8±2,3 10,6±1,6 
Peso (Kg) 23,1±14,1 14,7±6,9 16,5±6,2 
Tempo cirúrgico (minutos) 103,3±16,9 112,5±39,1 127,5±10,4 
Tempo de alta anestésica (minutos) 9,1±3,2 8,8±2,4 8,3±2,7 

 

Em relação aos escores de dor da EDMCGS (Tab. 2 e Fig. 1), não houveram 

diferenças estatísticas significativas das medianas entre os grupos em nenhum dos momentos. 

Quando comparados os momentos dentro dos grupos, houve diferença estatística no grupo 

TRA entre os momentos T1 e T4 (p=0,013) e entre T1 e T6 (p=0,018); no grupo MET entre 

os momentos T1 e T5 (p=0,03) e entre T2 e T5 (p=0,039); e no grupo TRA+DIP entre os 

momentos T1 e T4 (p=0,023), T1 e T5 (p=0,039) e entre T1 e T6 (p=0,039). 

Não houveram diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos do número 

de resgates analgésicos realizados nos períodos (Tab. 2). Quando comparada a porcentagem 

total de animais resgatados por grupo; também não houveram diferenças estatísticas (Fig. 2). 

Quando considerado o número total de resgates realizados durante todo o período de 

avaliação, houve diferença estatística significativa entre o grupo TRA (n=11) e o grupo 

TRA+DIP (n=2), onde o valor de p=0,012.  

 
Tabela 2. Valores das medianas dos escores de dor da EDMCG, número total de resgates analgésicos a cada 

avaliação nos três grupos de tratamentos e total de resgates analgésicos realizados em cadelas 
submetidas à mastectomia unilateral radical. Uruguaiana, 2015. 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Total de 
resgates 

 MET 8,0a 4,5a 2,5ab 2,5ab 1,0b 1,5ab  

Resgates 3/6 2/6 1/6 0 1/6 0 7AB 

TRA 10,5a  6,5ab 5,0ab 3,0b  3,5ab 2,5b  

Resgates 4/6 3/6 1/6 1/6 1/6 1/6 11A 

TRA+DIP 5,0a 4,0ab 3,5ab 1,5b  1,5b 1,5b  

Resgates 1/6 0 1/6 0 0 0 2B 

Letras maiúsculas diferentes demonstram diferenças de valores entre os grupos. Letras minúsculas diferentes demonstram 
diferenças de valores entre os momentos dentro do mesmo grupo 
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Figura 1. Representação gráfica das variações nas medianas dos escores de dor da EDMCGS em fêmeas caninas 

submetidas à mastectomia unilateral nas primeiras 5 horas após o procedimento cirúrgico, segundo o 
tratamento analgésico aplicado. Uruguaiana, 2015. 

 

 

 

 
Figura 2. Representação gráfica, por meio de curva de sobrevivência, da porcentagem total de animais por grupo 

que não necessitaram de resgate analgésico até o término das avaliações. Uruguaiana, 2015. 
 

Em relação à análise de cortisol sérico, não houveram diferenças estatísticas 

significativas quando comparadas as médias e desvios padrão entre os grupos em todos os 

momentos (Tab. 3 e Fig. 3). Dentro dos grupos, foi observada diferença estatística 

significativa no grupo MET entre os momentos CORTt e CORT2 (p=0,018) e entre CORTt e 

CORT5 (p=0,036). No grupo TRA+DIP houve diferença estatística significativa entre os 

períodos CORTb e CORTt (p=0,0006), CORTt e CORT2 (p=0,0002) e entre CORTt e 

CORT5 (p<0,0001). 
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Tabela 3. Médias e desvios-padrão dos valores de cortisol sérico nos três grupos de tratamentos testados em 
cadelas submetidas à mastectomia unilateral radical. Uruguaiana, 2015. 

 CORTb CORTt CORT2 CORT5 
MET 5,55±2,15ab 11,54±6,13a 4,53±2,08b 4,97±3,42b 

TRA 4,27±2,15 8,07±2,66 6,44±4,74 3,12±1,63 

TRA+DIP 5,06±3,10a 14,05±2,87b 4,37±3,04a 2,07±1,29a 

Valores seguidos por letras minúsculas iguais não diferem entre si, dentro de um mesmo grupo 
 

 

 
Figura 3. Representação gráfica das variações das médias dos valores de cortisol sérico, em fêmeas caninas 

submetidas à mastectomia unilateral no momento basal (CORTb), imediatamente antes do 
tratamento (CORTt), 2 horas (CORT2) e 5 horas (CORT5) após o procedimento cirúrgico, segundo 
o tratamento analgésico aplicado. Uruguaiana, 2015. 

 

Discussão 

 O tramadol é atualmente o fármaco mais usado em medicina veterinária para o 

controle da dor pós-operatória em cães (Teixeira et al., 2013). Os trabalhos disponíveis 

demonstram que o tramadol utilizado de forma isolada confere analgesia satisfatória, porém, 

quando associado com fármacos de outras classes, produz analgesia ainda mais efetiva 

(Montes et al., 2002; Mastrocinque e Fantoni, 2003; Kongara et al., 2012; Mastrocinque et al., 

2012). No presente estudo, embora não tenha ocorrido diferenças estatísticas entre os 

tratamentos testados, os animais do grupo TRA+DIP apresentaram escores de dor da 

EDMCGS menores e necessitaram de menor número de resgates quando comparados aos 

outros grupos, demonstrando que pode haver algum benefício analgésico em associar esses 

fármacos.  
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Considerando os resultados das pontuações de escores de dor dentro dos grupos, foi 

possível observar que, em todos os grupos, há um decréscimo dos escores já na primeira hora 

após a instituição do tratamento, porém, a diferença entre valores se torna estatisticamente 

significativa 3 horas após. No grupo TRA+DIP e no grupo MET, há uma redução mais 

precoce dos escores em relação ao grupo TRA. Esses resultados estão relacionados ao fato de 

que a metadona e a associação de tramadol com dipirona apresentem potência analgésica 

maior em relação ao uso do tramadol de forma isolada (Montes et al., 2002; Flor et al. 2013; 

Cardozo et al., 2014). Teixeira et al. (2013), em estudo realizado em cadelas submetidas à 

mastectomia com ou sem ovariohisterectomia, semelhante ao observado no presente estudo, 

citam que o tramadol, quando associado à dipirona ou meloxicam, promove um decréscimo 

mais precoce dos escores de dor pós-operatória quando comparado ao uso do tramadol de 

forma isolada, no entanto, também não encontraram diferenças estatísticas nos escores de 

pontuação e número de resgates analgésicos entre os grupos testados. 

As concentrações de cortisol no presente estudo apresentaram-se altas imediatamente 

após a cirurgia, muito provavelmente relacionadas a dor pós-operatória, fato também 

observado em estudos prévios (Mastrocinque e Fantoni, 2003; Leibetseder et al.; 2006). 

Embora altas concentrações de cortisol não sejam patognomônicas para dor, tem sido 

documentado que a concentração de cortisol pode ser usada para determinar a eficácia 

analgésica (Mastrocinque e Fantoni, 2003; Yardeni et al., 2007).  

Os três tratamentos propostos promoveram redução significativa dos valores do cortisol 

sérico após o procedimento cirúrgico, principalmente 5 horas após a cirurgia, onde os valores 

médios das concentrações de cortisol ficaram abaixo dos valores basais e próximos aos 

valores normais para a espécie, no entanto, tais resultados devem ser avaliados com cautela, 

uma vez que os resgates realizados podem também ter contribuído para este decréscimo. 

Semelhante ao observado na avaliação da dor por meio da EDMCGS, esse decréscimo foi 

mais evidente nos grupos MET e TRA+DIP. Ingvast-Larson et al. (2010) encontraram 

resultados semelhantes nas concentrações séricas de cortisol em cães após administração 

intravenosa de 0,4 mg.kg-1 de metadona, porém, observaram altas concentrações 

imediatamente após a sua aplicação, não recomendando este como um parâmetro útil para 

avaliar eficácia analgésica desse fármaco em cães. No presente estudo, essa elevação sérica 

não foi observada, uma vez que a primeira amostra foi coletada duas horas após a aplicação. 
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O tramadol é considerado um opiode atípico, com fraca ligação aos opioides µ, mas que 

tem sido utilizado com frequência nos protocolos de resgate analgésico no controle da dor 

pós-operatória (Mastrocinque e Fantoni, 2003). No presente estudo, embora não tenham sido 

observadas diferenças estatísticas do número de resgates entre os tratamentos nos diferentes 

períodos, observou-se uma tendência dos animais do grupo TRA+DIP de necessitarem menos 

analgésicos no pós-operatório.  

Adicionalmente, observou-se que o resgate com tramadol, independente do grupo testado, 

foi efetivo, pois houve redução dos escores de dor após sua administração, com os mesmos 

mantidos baixos nas avaliações subsequentes. Quando comparado o número total de resgates 

realizados durante todo o período de avaliação, o grupo TRA+DIP apresentou diferenças 

significativas em relação ao grupo TRA. Esses resultados reforçam o conceito de que a 

associação do tramadol à dipirona pode ter algum benefício analgésico no controle da dor em 

relação ao uso do tramadol de forma isolada (Montes et al.; 2002; Flor et al., 2013).  

A metadona é frequentemente usada em humanos para o alívio da dor, principalmente 

nos casos refratários a outros opioides, como a morfina (Dale, 2002). Em medicina 

veterinária, ainda são poucos os trabalhos em que a metadona é utilizada para o controle 

analgésico pós-operatório, principalmente em mastectomias (Hunt et al., 2013; Cardoso et al.; 

2014; Cardozo et al., 2014). No presente estudo, embora não tenha apresentado analgesia 

superior aos outros tratamentos, a metadona, na dose e via utilizada, promoveu analgesia 

satisfatória. Provavelmente uma dose maior poderia conferir melhor efeito analgésico, porém, 

através da via de administração pela qual este experimento foi delineado, os efeitos sedativos 

seriam maiores e talvez pudessem interferir nas avaliações de dor. Cardozo et al. (2014) citam 

que a metadona aplicada como medicação pré-anestésica na dose de 0,7 mg.kg-1 por via 

intramuscular em cães submetidos à cirurgia ortopédica apresentou analgesia pós-operatória 

mais efetiva que tramadol e o mesmo fármaco utilizado na dose de 0,5 mg.kg-1, no entanto, os 

animais apresentaram altos escores de sedação.  

Um adequado controle da dor é uma das preocupações mais importantes no período 

pós-operatório, uma vez que a dor aguda causa efeitos deletérios sobre os sistemas orgânicos 

e pode produzir aumento do período de convalescência, retardo na cicatrização de feridas, 

redução no consumo de alimentos e, em alguns casos, evoluir para uma dor crônica. A 

combinação de fármacos é amplamente usada no tratamento da dor crônica e aguda, e 

constitui a base para a analgesia multimodal ou balanceada. (Lamont, 2008). No presente 

estudo, por meio dos tratamentos instituídos e dos resgates realizados, quando necessário, 

observou-se que houve um controle analgésico efetivo. Apesar da escassez de informação em 
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relação à avaliação e controle da dor pós-operatória em cadelas submetidas à mastectomia, 

parece haver um consenso nos estudos desenvolvidos até o momento à utilização da analgesia 

multimodal como tratamento mais adequado para estes pacientes (Abimussi et al. 2013; 

Credie et al. 2013; Minto et al., 2013; Teixeira et al.; 2013; Aguirre et al., 2014). 

 

Conclusão 

Nas condições em que esse estudo foi realizado, não há diferenças nos escores de dor e 

níveis de cortisol entre a utilização da metadona e tramadol associado ou não a dipirona em 

cadelas submetidas à mastectomia. A metadona e o tramadol associado à dipirona promovem 

decréscimo mais precoce nos escores de dor e níveis séricos de cortisol em relação ao uso do 

tramadol de forma isolada. A associação da dipirona ao tramadol reduz o número de resgates 

analgésicos em relação ao uso do tramadol isoladamente. Estudos desta combinação de 

terapias são necessários em grandes grupos de cães para providenciar informações mais 

fidedignas. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Nas condições que esse estudo foi conduzido, é possível concluir que: 

 

• Não há diferenças nos escores de dor e níveis de cortisol entre a utilização da 

metadona e tramadol associado ou não a dipirona em cadelas submetidas à 

mastectomia unilateral radical;  

• A metadona e o tramadol associado à dipirona promovem decréscimo mais 

precoce nos escores de dor e níveis séricos de cortisol em relação ao uso do 

tramadol de forma isolada; 

• A associação da dipirona ao tramadol reduz o número de resgates analgésicos em 

relação ao uso do tramadol isoladamente; 

• Estudos desta combinação de terapias são necessários em grandes grupos de cães 

para providenciar informações mais fidedignas. 
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ANEXO A 

 

Escala de dor de medida composta de Glasgow simplificada (Reid, Scott, Nolan, 2005) 

Observações Pontos 
A. Observe o cão no canil (sem perturbar ou interagir com ele)  
(i) O cão está  
Sossegado 0 
A chorar ou choramingar 1 
Gemer 2 
Ganir 3 
(ii) O cão está  
Ignorar qualquer ferida ou área dolorosa 0 
A olhar para a ferida ou área dolorosa 1 
Lamber a ferida ou área dolorosa 2 
Esfregar ou coçar a ferida ou área dolorosa 3 
Morder a ferida ou área dolorosa 4 
B. Ponha uma trela no cão e conduza-o para fora do canil  
(iii) Quando o cão se levanta/anda, ele está  
Normal 0 
Claudicar 1 
Lento ou relutante 2 
Andar rígido 3 
Recusa-se a mexer 4 
C. Aplique ligeira pressão 5 centímetros à volta da ferida cirúrgica  
(iv) Ele...  
Não faz nada 0 
Olha para o local 1 
Encolhe-se, retira-se 2 
Rosna e protege o local 3 
Tenta morder 4 
Gane 5 
D. Geral  
(v) O cão está  
Alegre e contente 0 
Sossegado 1 
Indiferente ou não responsivo ao meio envolvente 2 
Nervoso, ansioso ou medroso 3 
Deprimido ou não responsivo a estímulos 4 
(vi) O cão está  
Confortável 0 
Desconfortável 1 
Irrequieto/agitado 2 
Cifose/lordose ou tenso 3 
Rígido (posição fixa) 4 
Pontuação total i+ii+iii+iv+v+vi 

Pontuação total Interpretação 
0 - 6 Ausência de dor 

7 - 12 Dor moderada 
13 - 18 Dor grave 
19 - 24 Dor insuportável 
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ANEXO B 

 

Escala de alta anestésica modificada de Aldrete (Fantoni e Cortopassi, 2009) 

Parâmetros Pontos 
Consciência  
Alerta 2 
Responsivo 1 
Não responsivo 
 

0 

Sistema Respiratório  
FR>10mpm 2 
FR<10mpm 1 
Dispneia/Taquipneia 
 

0 

Via Aérea  
Ausência de secreção 2 
Presença de secreção 
 

1 

Sistema Circulatório  
Pulso forte 2 
Pulso fraco 1 
Pulso filiforme 
 

0 

Coloração das Mucosas  
Róseas 2 
Pálidas 1 
Cianóticas 0 
Alta anestésica 10 

 

 

 

 

 

 

 


