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1. DESCRIÇÃO DO LOCAL  

 

O estágio obrigatório foi realizado durante o mês de Agosto de 2015 (entre os 

dias 03 a 28) no Hospital Veterinário Roque Quagliato, das Faculdades Integradas 

de Ourinhos (Figura 1), localizado às margens da rodovia BR-153, Km 338 + 420 

metros, Bairro Águas do Cateto, no município de Ourinhos, São Paulo 

contabilizando um total de 152 horas.  

Figura 1 – Entrada do Hospital Veterinário Roque Quagliato das Faculdades Integradas de Ourinhos. 

 

Fonte: Disponível em: < www.fio-educacional>. Acessado em: 10/10/2015 

  

O atendimento do Hospital Veterinário Roque Quagliato das Faculdades de 

Ourinhos acontece de  segunda a sexta-feira das 07h: 20min às 11h: 00min e das 

13h: 00min às 17h: 00min.  

A equipe é composta por diversos professores especialistas em diferentes 

áreas (clinica médica de pequenos animais, diagnóstico por imagem, clinica cirúrgica 

de pequenos animais, anestesiologia, clínica e cirurgia de grandes animais, 

reprodução) contando também com uma equipe de funcionários como: médicos 

veterinários contratados, técnicos em diversos setores, farmacêutico, enfermeiros, 

secretária e funcionários responsáveis pela limpeza. O hospital presta de 

atendimento clínico e cirúrgico para pequenos e grandes animais realizando exames 

http://www.fio-educacional.net/temp/hv.asp
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complementares tais como: laboratorial (hematológico, parasitológico, microbiológico 

e dermatológico), exames de imagem (ultrassonografia, radiologia e 

eletrocardiograma) e ainda exames citológicos, histológicos, biologia molecular e 

necropsia. Busca esclarecer com eficiência e rapidez o diagnostico definitivo.  

 

1.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

O estágio foi realizado no setor de anestesiologia, sendo este supervisionado 

pelo orientador Professor Me. Caio Xavier Abimussi e pela Professora Me. Beatriz 

Perez Floriano , acompanhando os procedimentos anestésicos tanto de pequenos 

quanto de grandes animais desde uma simples sedação até uma anestesia geral 

intravenosa ou inalatória. As tarefas propostas pelo orientador compreendiam em 

preparação do animal para o centro cirúrgico, preenchimento de fichas de exames 

físicos pré-operatórios (frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, 

Qualidade de pulso) administrações de medicamentos pré-anestésicos, preparação 

do centro cirúrgico, e quando permitido e supervisionado a realização da indução do 

paciente, intubação orotraqueal e bloqueios anestésicos, monitorização do paciente 

a cada 5 minutos (frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial 

media, temperatura, Fração expirada de dióxido de carbono, saturação) durante todo 

o trans-cirúrgico e por final o apanhamento do paciente na recuperação anestésica 

avaliando os parâmetro vitais a cada 30 minutos ate atingir os valores mínimos para 

a liberação do mesmo.    

     

2. DESCRIÇÃO DO LOCAL 

 

O segundo estágio foi realizado no Hospital Veterinário Dr° Halim Atique das 

Universidades de Rio Preto. Localizado às margens da rodovia BR-153, Km 63, 

Bairro Boa Vistas, no município de São José do Rio Preto, São Paulo, durante os 

meses de setembro a novembro de 2015, compreendendo um total de 480 horas de 

estágio curricular no setor de anestesiologia. O Hospital Veterinário dispõe de uma 

atendimento 24 horas, durante toda semana (segunda a sexta-feira) das 08h:00min 
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às 18h:00min e plantões das 18h:00min às 08h:00min semanalmente  e nos finais 

de semana com atendimento por veterinários (professores e residentes). 

 

 

Fonte: Disponível em; < www.unirp.edu.br>. Acessado em: 10/10/2015 

 

O Hospital Veterinário apresenta setorização compreendendo: clinica de 

pequenos animais, clínica cirúrgica de pequenos animais, reprodução, clínica 

cirúrgica de grandes animais, animais silvestre e laboratório sendo essas compostas 

por docentes especialistas nas mais diversas áreas de cardiologia, cirurgia, 

anestesiologia, imagens, endocrinologia, dermatologia, reprodução, laboratório 

clínico, patologia. Há também residentes em cada área citada acima, além de 

técnicos, enfermeiros e funcionários administrativos e da área de limpeza. 

 

2.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

O estágio foi realizado durante todo o  período (setembro-novembro) no setor 

de anestesiologia, do Hospital Veterinário Dr Halim Atique, sob supervisão da 

Professora Dra Joana Zafalon, acompanhando os procedimentos realizados pelos 

residentes do setor. A tarefas designadas compreendiam a realização do exame 

físico basal (FC, f, Tº, Pulso e TPC), além do monitoramento do paciente durante o 

http://www.unirp.edu.br/Estrutura.aspx
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL-Flob43sgCFccQkAodoYUFWQ&url=http://www.unirp.edu.br/Estrutura.aspx&psig=AFQjCNHh3Ol5ebqlCBgs1oxxsOKIDCUhnQ&ust=1445907685627052
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período compreendido do trans-cirúrgico a cada 5 minutos verificando os parâmetros 

como FC, f, PAM, Tº, SpO2 e ainda Plano de Guedel e ficando ainda a 

responsabilidade de acompanhar o animal no pós-cirúrgico até o mesmo atingir a 

temperatura de 36,6 ºC, necessária para manutenção das funções biológicas 

normais. Outro dever proposto, era a realização dos medicamentos e curativos de 

todos os pacientes do setor de cirurgia sendo realizados sempre às 08:00 horas da 

manhã e repetidos às 16:00 horas da tarde.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

O estágio curricular proporciona novas fronteiras profissionais abrindo 

caminhos para o conhecimento tanto na conduta profissional quanto pessoais, 

aprimorando o trabalho em equipe e estimulando a relação interpessoal, 

proporcionando diversas situações com que iremos nos deparar futuramente.  
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RESUMO 

 

O controle da dor em espécie equina ainda é um tema que vem ganhando destaque entre a 
comunidade científica nos últimos anos. Tendo em vista que muitas vezes o tratamento da dor 
nesses animais é ineficaz devido ao não reconhecimento/avaliação da dor ou à insegurança nas 
prescrições de fármacos analgésicos devidos seus efeitos adversos. Dentre os fármacos analgésicos 
empregados com maior frequência nessa espécie temos: os anti-inflamatórios não esteroidais, 
esteroidais e os opioides.  Os opioides são substâncias naturais, sintéticas ou semissintéticas que 
produzem seus efeitos por meio da interação com os receptores opioides localizados no Sistema 
Nervoso Central (SNC) ou nos tecidos periféricos. Os efeitos reportados nessa espécie são as 
alterações comportamentais (excitação e euforia), o aumento da atividade locomotora, os tremores 
musculares, a diminuição da motilidade gastrointestinal e aumento da resposta a estímulos sonoros, 
além de alterações como depressão cardiovascular e respiratória. Com isso as associações entre 
opioides e outras classes como os αlfa-2 agonista e os derivados fenotiazínicos vêm sendo utilizadas 
principalmente para diminuir a excitação do Sistema Nervoso Central. Assim, o presente estudo teve 
como objetivos revisar a bibliografia das principais pesquisas associadas ao uso dos opioides em 
equinos buscando resultados clínicos e experimentais nessa espécie.  
 
Palavra-Chave: Terapias Antálgicas, Agentes morfomiméticos, Cavalo, Nocicepção, Pós-operatório.   
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ABSTRACT 

 

The control of pain in equine species is still a topic that has been gaining attention among the scientific 
community in the recent years. Seeing that the treatment of pain in these animals is ineffective many 
times due to its non-recognition / evaluation of pain or insecurity in prescriptions of analgesics due to 
its adverse effects. Among the analgesic drugs most frequently used  in this species are: non-steroidal 
anti-inflammatory drugs and opioids. Opioids are natural, synthetic or semi-synthetic substances that 
produce effects through interaction with opioid receptors in the central nervous system (CNS) or 
peripheral tissues. The reported effects in this species are the behavioral changes (excitation and 
euphoria), locomotor activity increase, muscle tremors, decreased gastrointestinal motility and 
increased response to sound stemule, and changes in cardiovascular and respiratory depression. 
Thus associations between opioids and other classes such as αlfa-2 agonist and phenothiazine 
derivatives, have been primarily  used to reduce the excitation of the central nervous system. Thus the 
present study aimed to review the bibliography of the main researches associated to the use of 
opioids in equines, searching clinical and experimental results in these species.  

Keywords: Antalgic Therapies , morf.-mimetic Agents , Horse, Nociception , Postoperative . 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O bem-estar animal tem se tornado cada vez mais importante na Medicina 

Veterinária e dentro deste contexto, enquadra-se o tratamento de processos 

dolorosos. A dor pode ser definida como “uma experiência desagradável, sensitiva e 

emocional, combinada a uma injúria tecidual”. Desse modo o reconhecimento e 

tratamento da dor ou da nocicepção durante os procedimentos 

anestésicos/cirúrgicos é responsabilidade do médico veterinário (CRAIG, 2003; 

CASTANHA, 2009; GUIRRO et al., 2010). 

A dor pode ser classificada em nociceptiva (somática ou visceral), neuropática 

e psicogênica (LUNA, 2006). A nocicepção resulta de estímulos nocivos produzidos 

por receptores especializados, inervados por fibras com alto limiar sendo essas, 

fibras A-delta e C. Já as dores neuropáticas decorrem de processos traumáticos, 

inflamatórios ou sensitivos de severa intensidade dolorosa em nervos periféricos ou 

medula espinal muitas vezes irresponsíveis ao tratamento (POLYDORO, 2006). As 

dores psicogênicas são consideradas importantes, pois boa parte das fibras que 

conduzem a transmissão dos impulsos nervosos relacionados à dor conecta-se ao 

sistema límbico, sendo este o centro das emoções (LUNA, 2009). Sendo assim 

pode-se afirmar que a dor contínua pode provocar efeitos secundários nos animais 

levando a distúrbios metabólicos, endócrinos e comportamentais além de alterações 

imunológicas e desequilíbrios homeostáticos, promovendo perda de peso e atraso 

nas cicatrizações de feridas (MALONE; GRAHAN 2002 apud CRUZ, 2008).  

Atualmente houve um aumento na busca de terapias antálgicas para 

minimizar a dor ou a nocicepção nos animais de grande porte (TAYLOR; PASCOE; 

MAMA; 2002, CRUZ, 2008; PIGNATON, 2011), tendo em vista que muitas vezes o 

tratamento da dor nesses animais é ineficaz devido ao não 

reconhecimento/avaliação da dor ou pela insegurança nas prescrições de fármacos 

analgésicos devido a seus efeitos adversos e, ainda, pela diferença farmacocinética 

entre as espécies (LORENA et al., 2013).  

Na espécie equina o manejo da dor é fundamental em determinadas 

situações, como nos casos da Síndrome Cólica e nos traumatismos 

musculoesqueléticos. Contudo, as escolhas dos protocolos analgésicos limitam-se 

muitas vezes ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais, α-2 
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agonistas, e alguns opioides (CASTANHA, 2009; CRUZ, 2008). Os opioides são a 

classe de fármacos mais utilizados tanto em Medicina Humana quanto em Medicina 

Veterinária para o controle da dor moderada a severa, como parte de protocolos 

anestésicos e, ainda, no tratamento da dor pós-operatória (MATHEWS et al., 1996; 

YAKSH, 1997; VALADÃO et al., 2002).  

A classe dos opioides é composta por fármacos que possuem substâncias 

naturais, sintéticas ou semissintéticas que produzem seus efeitos por meio da 

interação com os receptores opioides localizados no Sistema Nervoso Central (SNC) 

ou nos tecidos periféricos mu OP3 (μ), kappa OP2 (κ) e delta OP1 (δ) (YAKSH, 

1997; LASCELLES; CAPNER; WATERMAN-PEARSON, 1999; MCQUAY,1999; 

ANDRADE; CASSU, 2008).  

O uso dos opioides na espécie equina ainda é limitado apesar dos resultados 

promissores relatados em pesquisas (CRUZ 2008; OLIVEIRA, 2011; PIGNATON, 

2011; BERTONHA, 2014). Evita-se utilizar esses fármacos devido a seus efeitos 

adversos: alterações comportamentais (excitação e euforia) (NATALINI; ROBINSON, 

2000), aumento da atividade locomotora (MAMA; PASCOE; STEFFEY, 1993; 

CARREGARO et al., 2007; OLIVEIRA, et al., 2014;), diminuição da motilidade 

gastrointestinal (BOSCAN, 2006), tremores musculares e aumento da resposta a 

estímulos sonoros (MUIR, apud OLIVEIRA, 2011), além de alterações com 

depressão respiratória (SHAIOVA, 2005). Esses efeitos adversos são constatados 

especialmente com o uso de opioides agonista receptores Mu (µ) quando 

comparados aos fármacos receptores de Kappa (κ) e Delta (δ) (NOLAN, et al., 

1994).  

Para a redução dos efeitos indesejáveis desses fármacos, as associações 

entre opioides e outras classes como os αlfa-2 agonistas e os derivados 

fenotiazínicos, vêm sendo utilizadas principalmente para diminuir a excitação do 

Sistema Nervoso Central (SNC) (SCHATZMANN, 2001; NYMAN et al., 2009). Sendo 

assim, a introdução de técnicas modernas de analgesia e a inovação farmacológica 

possibilita um aperfeiçoamento no tratamento da dor e da nocicepção na espécie 

equina (PIGNATON, 2011). O presente estudo tem como objetivo revisar o uso dos 

opioides e seus efeitos adversos na espécie equina. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Opioides - Aspectos Gerais  

 

Os analgésicos opioides também podem ser denominados de narcóticos, 

hipnoanalgésicos ou morfinomiméticos (GÓRNIAK, 2006), são oriundos de 

compostos purificados da Papaverum somniferum, substância utilizada há milênios 

pela humanidade. Os primeiros relatos do uso dos opioides datam de cerca de 5000 

a.C, em que Sumérios cultivavam e extraíam o ópio, Já em 1550 a.C, papiros 

egípcios registravam a utilização desses compostos para acalmar crianças e para o 

tratamento da dor. Na mitologia grega, o ópio era referenciado como uma substância 

narcótica e anticonvulsivante, sendo que Galeno em 200 d.C popularizou seu uso 

através de seus preparados galênicos, que eram vendidos nos comércios locais . Os 

gregos também foram responsáveis por instituírem a atual denominação, cuja 

tradução significa “suco”(GRAEF, apud NOGUEIRA, 2013). Mas os principais povos 

que perpetuaram o uso do ópio mundialmente foram os árabes, difundindo esse 

composto pela Índia, China e Pérsia. Somente 700 anos depois a cultura ocidental 

incorporou a utilização do ópio durante e depois dos atos cirúrgicos (OUTEDA, 

2010).  

Os fármacos opioides promovem analgesia através da interação total ou 

parcial com seus receptores e essas substâncias podem ser naturais, sintéticas ou 

semissintéticas (tabela 1) (LASCELLES; CAPNER; WATERMAN-PEARSON, 1999; 

MCQUAY,1999; ANDRADE; CASSU, 2008), exercendo efeitos singulares sobre os 

seus subtipos (tabela 2) 
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Tabela 1. Classificação dos fármacos opióides e seus receptores 

Fármacos Substância Receptor Classe 

Morfina Naturais 

Mu (µ) OP3 Agonistas Puro 

Metadona Sintéticas 

Fentanil Sintéticas 

Meperidina Sintéticas 

Tramadol Sintética 

Butorfanol Sintética 
Mu (µ) OP3 

Kappa (κ) OP2 

Agonista Parciais/ Agonista-

Antagonista 

 

    

 

Naloxona 

Naltrexona 

Sintética 

Mu (µ) OP3 

Kappa (κ) OP2 

Delta (δ) OP1 

Antagonistas 

Fonte: GÓRNIAK, 2006 

 

 

Tabela 2. Receptores opióides e seus efeitos  

Receptor Subtipos Efeitos 

Mu (µ) OP3 µ1, µ2, µ3 

µ1: analgesia espinhal e supra, euforia, 

sedação, miose, hipotensão, retenção 

urinária 

µ2: analgesia espinhal, depressão 

ventilatória, constipação (GÓRNIAK, 

2006) 

 

Kappa (κ) OP2 

 

κ1,κb1, κ2, κ3 

 

Analgesia espinhal e supraespinhal, 

disforia, sedação, miose, diurese 

(GÓRNIAK, 2006) 

 

Delta (δ) OP1 

 

δ1, δ2 

 

Analgesia espinha e supra, depressão 

ventilatória, retenção urinária, 

constipação mínima  (GÓRNIAK, 2006) 

 

Épsilon (Ɛ) --- 
Especificações não elucidadas 

(ANDRADE e CASSU, 2008) 

Sigma (Σ) --- 
Especificações não elucidadas 

(ANDRADE e CASSU, 2008) 
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Em geral todos receptores opioides encontram-se situados em uma variedade 

de tecidos como na musculatura lisa, no sistema nervoso central (corno posterior da 

substância cinzenta da medula espinal, substância cinzenta da formação reticular do 

tronco encefálico, núcleo caudado, amígdala) (TUNG; YAKSH; 1982; OTERO, apud 

JUNIOR, 2009), sistema nervoso periférico, no plexo miontérico das vias 

gastrointestinais, no coração, nos rins no canal deferente, no pâncreas nas células 

adiposas e nas glândulas adrenais, as quais estão ligados através da proteína 

guanina (G), que consiste em uma complexa estrutura proteica situada na 

membrana celular, com uma porção extracelular amino-terminal e uma porção 

intercelular carboxi-terminal além de sete domínios transmebranais (WEBSTER, 

2005; GÓRNIAK, 2006).  

O mecanismo de ação dos opiáceos ocorre por meio da interação desses 

agentes com seus receptores, ativando diversos tipos de proteínas G que bloqueiam 

as atividade da adenosina monofostato cíclica, inibindo os influxos de cálcio 

regulados por voltagens ou pela ativação das correntes de potássio operadas por 

seus receptores (INTURRISI, 2002). Assim, os opioides na fenda pré-sináptica 

alteram o transporte de cálcio na membrana celular, impedindo a liberação do 

neurotransmissor e bloqueando a propagação do estímulo nociceptivo. Já na fenda 

pós-sináptica, as aberturas dos canais de potássio hiperpolarizam os neurônios 

espinhais, produzindo seu efeito (INTURRISI, 2002; ANDRADE; CASSU, 2008).  

A localização dos receptores opioides associada a estruturas químicas e as 

propriedades físico-químicas dos fármacos designarão os efeitos produzidos por 

esses agentes (ANDRADE; CASSU, 2008). Essas características interferem na sua 

farmacocinética, no período de latência, na potência, na duração do efeito, na 

constante de ionização, na lipossolubilidade e na competência em se ligar as 

proteínas (VALADÃO et al., 2002). 

Entre os benefícios farmacológicos dos opioides podemos destacar a 

analgesia e a sedação (GÓRNIAK, 2006; WAGNER, apud PEREIRA, 2013). São 

fármacos que apresentam rápida ação central quando administrados pela via 

intravenosa, quando comparados à administração pelas vias intramuscular e 

subcutânea. Já pela via oral, transdérmica ou retal a absorção dependerá das 

características singulares do agente e do indivíduo (LAMONT; MATHEWS, 2007). 

Outra forma de administração seria pela via epidural, muito utilizada em humanos, 
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cães e equinos. Entretanto, na espécie bovina a administração desse fármaco pela 

mesma via ainda apresenta resultados variáveis (ANDERSON; MUIR, 2005). 

Como efeitos adversos desses fármacos, podemos destacar na espécie 

canina a depressão respiratória, hipotermia, êmese, diminuição dos reflexos de 

tosse, midríase, bradicardia, espasmos, redução do peristaltismo intestinal e 

retenção urinária (LAMONT; MATHEWS, 2007). Na espécie equina foram reportados 

efeitos como aumento da frequência cardíaca, midríase, euforia, disforia e 

hipertermia quando a morfina foi administrado nas doses para analgesia cutânea 

(COMBIE et al., 1979). Outros efeitos são e sudorese, tremores, musculares, 

exposição peniana e ataxia quando foi administrado tramadol na dosagem de 2 

mg/kg por via epidural (GIORGI et al., 2010). Em felinos, foi observada agitação, 

ansiedade (MOLLENHOFFO et al., 2005) e excitação no período pós- operatório 

quando foi utilizada metadona por via intravenosa (ROHRER BLEY et al., 2004). 

 

2.1.1 Agonistas Totais  

 

2.1.1.1 Morfina 

 

A morfina é um alcaloide vegetal que foi cristalizado a partir do ópio pela 

primeira vez em 1805 por Serturner. Atualmente, a morfina ainda é extraída do ópio, 

independentemente da evolução na indústria farmacêutica devido, às dificuldades na 

sintetise laboratorial desse composto (MIRCICA, et al., 2003). Sua composição 

química consiste em um núcleo fenantrênico parcialmente hidrogenado com uma 

extremidade de oxigênio e um grupo de etenamina (2-CH2-CH2-NCH3). Ademais, 

possui dois grupos hidroxílicos, um alcaloide e um fenólico, fundamentais para 

manter a integridade da molécula farmacológica (NICHELE, 2004).   

A morfina pertence à classe dos opioides agonistas receptores de OP3 (µ) 

(TAYLOR; CLARKE, 2009) apesar de possuir ainda afinidade pelos receptores 

OP1(δ), e OP2 (κ) (HELLYER et al., 2007). A administração sistêmica do fármaco 

varia entre 0,04 a 0,1 mg/kg em equinos intravenosa (NATALINI, 2007; LAMONT; 

MATHEWS, 2007 TAYLOR; CLARKE, 2009)  podendo ser utilizados isoladamente 

ou em associação com tranquilizantes, de modo a proporcionar analgesia ou 

sedação sem perda da propriocepção,  o que é muito útil para procedimentos 

cirúrgicos em posição quadrupedal (POLYDORO, 2006).  
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A administração desse fármaco pode ser realizada pelas vias oral, 

subcutânea, intramuscular, intravenosa, peridural, intra-articular e tópica (colírio) 

(LAMONT; MATHEWS, 2013). A morfina apresenta propriedades lipofílicas e baixa 

solubilidade, produzindo dessa forma analgesia de longa duração, a qual varia de 

acordo com o local de administração (HELLYER et al., 2007).  

Segundo Lamont e Mathews (2013) a duração do efeito na espécie equina 

pela via intramuscular podem se estender de 3 a 4 horas, já quando administrado na 

via intravenosa e epidural as concentrações séricas do fármaco podem perpetuar-se 

por 24 horas. Esse fármaco é absorvido parcialmente no estômago e no intestino 

delgado com facilidade e distribuído principalmente para tecidos como rins, fígado, 

músculos, pulmões e SNC (POLYDORO, 2006). A biotranformação se dá por meio 

da conjugação do ácido glicurônico, resultando em subprodutos como: morfina-3- 

glicuronídeo e morfina-6-glicuronídeo, que são eliminados quase que totalmente 

pela filtração glomerular (LAMONT; MATHEWS, 2013).  

Em geral, os efeitos reportados pela morfina são analgesia, sonolência, 

aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e venosa central, aumento da 

atividade locomotora, depressão respiratória, diminuição da motilidade 

gastrointestinal, hipotermia ou hipertermia, náuseas, vômitos, alterações 

comportamentais, tremores musculares, sudorese, alterações endócrinas e do 

sistema nervoso autônomo (COMBIE et al.,1979; PASCOE et al., 1991; TAYLOR; 

CLARKE, 2009).  

O efeito analgésico da morfina reduz a concentração alveolar mínima (CAM) 

dos anestésicos inalatórios. Em infusão contínua intravenosa, a morfina na dose de 

0,1 mg/kg/h pode reduzir a CAM do isoflurano na espécie equina (GOZALO-

MARCILLA et al., 2013). O uso da morfina em equinos muitas vezes é 

desencorajado devido aos efeitos colaterais nessa espécie, como alterações 

comportamentais (excitação), aumento da atividade locomotora, sudorese, 

hipertermia, redução da motilidade gastrointestinal do intestino delgado e colón. 

(COMBIE et al., 1979; MIRCICA et al., 2003; CRUZ, 2008).   

Na espécie equina, em especial, a administração sistêmica de morfina produz 

excitação pelo sistema nervoso central, o que não é visto quando o mesmo fármaco 

é utilizado em cães e humanos (COMBIE et al., 1979). Essa circunstância deve-se a 

um reflexo na distribuição dos locais de ligação dos opioides no cerebelo. Na 

espécie equina, as regiões de amídalas e o córtex frontal são duas vezes mais ricas 
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em receptores opióides (SIMONDS, 1988). Esses efeitos colaterais são dose-

dependentes e tendem a se exacerbar em animais sem dor o que não ocorrem em 

animais que apresentam dor (MIRICA et al., 2003). Em outros estudos, observou-se 

que as dose de 0,66 a 0,75 mg/kg provocavam elevação da atividade locomotora e 

excitação com presença de pateamento do solo, agitação, tremores, movimento de 

balançar a cabeça e o corpo, devido à atividade dopaminérgica no centro locomotor 

(BRUNSON; MAJORS, 1987). Já as alterações hipotalâmicas promovidas por esse 

fármaco, podem ser, a hipotermia ou hipertermia, dependendo da dose administrada 

(MARTIN, apud NICHELE, 2004).  

As alterações no sistema cardiorrespiratório observadas foram mínimas com 

o uso da morfina nas doses de 0,05 a 0,1 mg/kg em equinos (NOLAN; CHANBERS; 

HALE, 1991). Mas o aumento da dose pode ativar o sistema nervoso simpático, 

causando a elevação da frequência cardíaca e pressão arterial (GUILHEN, 2011). A 

sudorese ou o prurido ocorrem pela ação da morfina no sistema tegumentar. Tais 

alterações decorrem da liberação de histamina após administração sistêmica 

(NICHELE, 2004). 

Os receptores opioides principalmente µ e δ, estão distribuídos ao longo do 

sistema entérico, no qual a sua ativação ou estimulação tem importante papel no 

controle da motilidade do trato gastrointestinal (EGAN; NORTH, 1981; MERRITT et 

al., 1998). A morfina, como outros opióides, reduz a secreção de acido clorídrico, 

diminuindo ainda as secreções biliares, pancreáticas e intestinais, retardando a 

digestão alimentar no intestino delgado. A parte superior do intestino delgado em 

especial o duodeno, é mais afetada que o íleo (COUPAR, 1987). Essa estase na 

motilidade é um dos principais fatores de risco para os quadros de cólica na espécie 

equina. Ainda os efeitos desse fármaco são muito controversos variando na dose e 

no tempo de administração. Em estudos o uso de morfina pela via intravenosa nas 

doses de 0,5 mg kg, a cada 12 horas, durante 6 dias reduziu a motilidade 

gastrointestinal, predispondo esses animais ao íleo paralítico e obstipação intestinal 

(BOSCAN, et al., 2006), apesar das dosagens nesse estudo estarem  acima das 

recomendadas 0,05 a 0,1 mg/kg. Já nas doses de 0,1 mg/kg intravenosa houve 

redução da motilidade significativa no intestino grosso, promovendo leves alterações 

transitórias. Essa redução persistiu somente por 120 minutos durante a avaliação 

(GUIRRO et al., 2010), sendo que outros relatos não demostraram quaisquer 

alterações pela via peridural na mesma dosagem (GUIRRO et al., 2010). Conforme 
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Nichele (2004), após a administração de 4 mg/kg de morfina intra-articular em 15 

equinos adultos de diversas raças portadores de afecções claudicogênicas de 

origem articular do carpo e metacarpofalangeana, constatou-se analgesia durante 6 

a 24 horas, não interferindo na deambulação dos animais e ainda permintindo 

locomoção confortável sem presença de claudicação nos mesmos. Relatando da 

mesma forma quaisquer alterações causadas pela morfina conforme citada por 

outros autores durante seus estudos. Assim Castanha (2009) conclui após 

pesquisas que a morfina produz uma analgesia eficaz para o tratamento da dor 

musculoesquelética na espécie eqüina, tanto pela administração sistêmica quando 

pela administração local (via epidural, ou via intra-articular), onde a administração 

local reduziu efeitos adversos causados pelo opióides nessa espécie.  

 

2.1.1.2 Metadona  

 

A metadona foi desenvolvida na Alemanha na década de 40, durante a 

segunda guerra mundial, como uma segunda opção para tratar os feridos devido à 

falta de morfina, no inicio era denominada de “Amidone”. Somente em 1947 esse 

composto chega aos Estados Unidos, renomeado como metadona (PENG; 

TUMBER; GOURLAY, 2005, SHAIOVA, 2005). A popularização desse fármaco 

ocorreu nos anos 60 sendo utilizado para o tratamento de síndromes de 

abstinências causadas pela interrupção abrupta do uso contínuo de opioides 

(RIBEIRO; SCHMIDT; SCHMIDT, 2002).   

A metadona é um opioide sintético com propriedades farmacológicas 

análogas a da morfina, mesmo apresentando estruturas químicas divergentes. 

Exerce atividade agonista nos receptores mu (μ), delta (δ) e kappa (κ), produzindo 

analgesia multimodal, entretanto, apresenta maior afinidade por receptores μ 

(DICKERSON, 2001; MONTEIRO et al., 2008). Ainda apresenta moderada ação 

antagonista nos receptores N-metil-D-aspartato inibindo a recaptação de serotonina 

e norepinefrina no sistema nervoso central (SHAIOVA, 2005; BUJEDO et al., 2009).  

Suas propriedades químicas são singulares perante aos outros opiáceos, 

tornando-se um eficiente analgésico. Apresenta um carbono assimétrico que dá 

origem em vários enantiômeros (R) ou levo- (-l) ou (S) ou dextro- (d-) isômero. Seu 

isômero d-metadona é inativo ou fraco enquanto o l-metadona fornece analgesia por 

compatibilidade com receptores µ, sendo 8 a 50 vezes mais potente que a d-
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metadona na qual as propriedades antitussígenas predominam (INTRRISI, 2002; 

SHAIOVA, 2005; MONTEIRO et al., 2008; MONTEIRO et al., 2009). 

A metadona apresentam pH alcalino, alta ligação as proteínas plasmáticas 

como albumina, lipoproteínas e glicoproteínas, pKa 9,2 e propriedades lipofílicas  

(FISHMAN et al., 2002). A biotransformação ocorre exclusivamente pelo fígado, com 

a formação de metabolitos inativos que são excretados pela urina e pelas fezes 

(RIBEIRO; SCHMIDT; SCHMIDT, 2002). Sendo muito utilizada para o tratamento da 

dor crônica, neuropática, síndromes de abstinências aos opioides e ainda nas 

terapias antálgicas para controle da dor, não responsiva a outros opioides agonista µ 

(BROWN, 2004; CODA, apud OLIVEIRA, 2011). 

Dentre as vias de administração podemos destacar as vias intravenosa, 

intramuscular, subcutânea, epidural, oral e retal (BRUERA; SWEENEY, 2002). Após 

administração pela via oral, apresentam ação entorno 30-60 minutos (SHAIOVA, 

2005), já pela via parenteral entre 10 a 20 minutos com uma duração do efeito de 4 

a 8 horas (CODA, apud OLIVEIRA, 2011). Em estudos realizados com humanos, 

comparando o uso da morfina ou da metadona, pela via intravenosa, Chui e Gin 

(1992), observou uma maior duração analgésica, quando administrada a metadona 

e uma menor necessidade deste fármaco quando comparado ao uso morfina no 

controle da dor dentre o período de avaliação. Na espécie felina, a administração de 

0,2 mg/kg subcutânea de metadona, apresentou aumento nocicceptivo a 

estimulação térmica demonstrando que a metadona pode ser uma alternativa 

promissora nesta espécie (STEAGALL et al., 2006). Nos caninos a dosagem de 0,5 

mg/kg intramuscular promoveram analgesia pós-operatória sem quaisquer 

alterações cardiorrespiratórias significativas (PEREIRA, 2013). Pela via epidural a 

metadona apresenta o mesmo potencial analgésico que a morfina, porém poderão 

ocorrer complicações como retenção urinária e depressão respiratória que são 

normais com o uso morfina (NYSKA et al., 1986). Nos felinos a metadona 

apresentou analgesia semelhante à meperidina pela via epidural (TUNG; YAKSH, 

1982), nos caninos foram observados redução da frequência cardíaca utilizado 

dosagens de 0,3 mg/kg pela via epidural quando mantidos sob anestesia inalatória 

com isoflurano (LEIBETSEDER et al,. 2006). A via retal apresenta uma maior 

disponibilidade para os humanos quando comparado com administração oral desse 

fármaco, proporcionando efeito mais rápido e analgesia mais prolongada (DALE;  

SHEFFELS; KHARASCH, 2004). 
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Na espécie equina a administração intravenosa de metadona em doses de 

0,1, 0,5 e 1,0 mg/kg promoveu aumento da atividade locomotora e estimulação do 

sistema nervoso central iniciada após 5 minutos da administração do fármaco com 

pico plasmático de 30 minutos e duração em média de 1 a 4 horas (COMBIE et al., 

1979; OLIVEIRA et al., 2014). Em estudos realizados por Oliveira et al. (2014), 

avaliando a atividade locomotora em 6 equinos adultos embaiados, através de 

sensores infravermelhos, contabilizando as interrupções das luzes, não reportou 

quaisquer alteração no aumento da atividade locomotora com a administração 

intravenosa de  metadona nas dosagens de 0,2 mg/kg e 0,5 mg/kg. Mas notou-se 

que as doses de 0,5 mg/kg de metadona intravenosa promoveram antinocepção 

térmica (lâmpada de calor a 20 cm do membro) nas falanges  proximais dos 

membros torácicos esquerdos, por trinta minutos apresentando também uma 

redução na motilidade intestinal desses animais por duas horas, sem sinais de 

cólica. A via epidural apresentou resultados satisfatórios quando administrado nos 

equinos na dosagem 0,1 mg/kg, aumentando o tempo de reação aos estímulos 

nociceptivos térmicos durante 5 horas (OLBRICH; MOSING, 2003), Skarda e 

Tranquilli verificaram também (2013) efeitos como analgesia do períneo, região 

lombossacral sem alterações cardiorrespiratória, ataxia ou excitação do SNC. Em 

equinos foi administrado metadona via oral na dosagem de 0,1, 0,2, 0,3 mg/kg 

podendo observar rápida absorção e concentrações suficientes para analgesia sem 

alterações indesejáveis como: excitação e distúrbios comportamentais  (LINARDI et 

al., 2009) De acordo com GUILHEN (2011) as associações de metadona 0,1 mg/kg 

ou morfina  0,1mg/kg com a detomidina 10 µg/kg pela via intravenosa na espécie 

equina, não  potencializaram os efeitos sedativos nem aumentaram o período 

analgésico mediado pela detomidina. Em estudos Pignaton (2011) que administrou 

as dosagem 10 µg/kg de detomidina associada a metadona 0,2mg/kg intravenosa 

em 6 equinos adultos de diversas raças e sexo, verificando a presença de 

sinergismo, onde houve o aumento do potencial e do prologamento do efeito 

analgésico dos alfa-2 agonista, sem alterações cardiorrespiratória e depressão dos 

sons intestinais, que causassem impacto negativo na sua utilização.    

A metadona tem menor ação sedativa quando comparado à morfina devido a 

sua natureza lipofílica apresenta também redução das náuseas. Portanto os efeitos 

colaterais estão associados ao mesmo que opiaceos receptores de µ como vômito, 

tontura, constipação, sudorese e depressão respiratória (SHAIOVA, 2005; CODA, 
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apud OLIVEIRA, 2011). A constipação ocorre pela estimulação dos receptores 

entéricos reduzindo a secreção intestinal e o peristaltismo principalmente em 

terapias prolongadas, ocasionado na espécie equina íleo paralítico ou obstipação 

intestinal (YUAN et al., 1998). Citam-se também como efeitos adversos da 

metadona, a indução da depressão cardiorrespiratória dose-dependente maior que a 

morfina (MAIANTE et al., 2008) .Segundo Natalini (2007) em caninos e felinos a 

metadona deve ser administrada com cautela pois podem induzir a hipotensão.  

 

2.1.1.3 Tramadol 

 

O tramadol foi sintetizado pela primeira vez em 1962, mas seu uso clínico foi 

somente descrito em humanos a partir de 1977 na Alemanha (GROND; SABLOTZKI,  

2004), nos Estados Unidos foi aprovado apenas em 1995 para as terapias 

analgésicas. Sua classificação ainda é muito controversa pelo fato de ser ou não um 

agente opioide (NATALINI, 2007; MONTEIRO et al., 2009). 

O tramadol é um fármaco opioide considerado atípico, além de ser um fraco  

agonista de receptor µ na qual ainda é 25 vezes maior que para os receptores de κ e 

δ (RAFFA et al., 1992). Sua afinidade em receptor µ é, 6000 vezes menor que a 

morfina e dez vezes inferior que a codeína. Devido essa característica muitos 

autores preferem classificá-lo mais como um analgésico de ação central do que 

mesmo um próprio opioide agonista de µ (SOUSA et al., 2007). O seu mecanismo 

de ação ocorre pela ação indireta nos receptores monoaminérgicos na qual atuam 

inibindo a recepção pré-sináptica de noradrenalina e serotonina, bloqueando a 

nocicepções medulares (ANDRADE; CASSU, 2008; PAULA, 2010).  

A forma comercial do tramadol é um cloridrato, formado por dois isômeros 

que possuem propriedade antinociceptivas 2[(dimetilamino)-metil]-1-(3-metoxifenil)-

ciclohexanol) (SHILO et al., 2008; BRAZ, 2010; PAULA, 2010), o enatiômero (+) 

possuem ação opióide e serotoninérgica, enquanto o enantiômero (-) tem ação 

monoaminergica, por meio da liberação de seretonina, consequentemente inibindo a 

receptação pré-sináptica de noroadrenalina e seretonina, bloqueando as 

nocicepções aferentes medulares . Esse sinergismo é responsável pelos efeitos nos 

humanos (GÓRNIAK, 2006; SOUSA et al., 2008) 

Sua farmacocinética nos humanos se dá exclusivamente pela 

biotransformação do tramadol no sistema hepático, sendo a principal via de 
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utilização do citocromo P-450 (CYP 2D6.). Os metabolitos ativos são os O-

desmetiltramadol (M1) e o N-desmetiltramadol (M2), na qual ainda podem ser 

metabolizados em três secundários, o N,N-didesmetiltramadol (M3), N,N,O-

tridesmetiltramadol (M4) e o N,O-didesmetiltramadol (M5) (GARCIA-QUETGLAS et 

al., 2007), onde alguns estudos  demostram a presença  de  outros 23 metabolitos 

para o cloridrato de tramadol (GIORGI et al., 2007). A. Os efeitos clínicos estão 

muitas vezes relacionados ao seu metabolismo, onde o metabolito M1 tem 

importante papel na nocicepção devido a sua afinidade que é 200 vezes maior pelo 

receptor µ quando comparado com o do próprio tramado (RAFFA et al., 1992).  

Nos animais a biotransformação do tramadol também é pela via hepática por 

desmetilação pelo citocromo P-450 (CYP 2D6) (KUKANICH; PAPICH, 2004), mas as 

produções dos metabolitos ativos variam conforme a espécie. Nos caninos, felinos e 

caprinos foram observados em sua maioria a presença de metabolitos M1, já os 

asininos apresentaram baixas concentrações desse (GIORGI et al., 2007), porém 

maiores, quando comparado com a espécie equina (SHILO et al., 2008), após a 

administração intramuscular, intravenosa ou oral. Relatos afirmam que nos equinos, 

metabolito M2 foi o principal encontrado após a administração oral ou intravenosa 

não verificando a presença de M1 e M5 (GIORGI et al. (2006; 2007). Devido a essa 

variação na presença dos metabolitos podemos afirmar que a eficácia do fármaco 

não é igual nas diferentes espécies (GIORGI et al., 2007).  

O tramadol é indicado para o tratamento de dores agudas e crônicas de 

intensidade moderada a grave (LAMONT; MATHEWS, 2013), pois não apresentam 

efeitos adversos presentes no opiáceos como: náuseas, depressão respiratória e 

constipação, característicos do agonista de µ. Já em humanos quando esse fármaco 

é associado a depressores do SNC podem causar efeitos colaterais como náuseas, 

sonolência e constipação (SKARDA; TRANQUILLI, 2013). 

Esse fármaco pode ser administrado pelas vias oral, subcutânea, 

intramuscular, intravenosa e peridural nas diferentes espécies animais (NOGUEIRA, 

2013). Nos equinos a administração de 0,1 mg/kg pela via epidural não foram 

observados quaisquer alterações cardiorrespiratória, da atividade motora e 

comportamental (NATALINI; ROBINSON, 2000), já outros estudos utilizado 0,2 

mg/kg pela mesma via foram reportadas manifestações de prolapso peniano 

(durante 30 minutos), aliado a tremores musculares intenso, movimento de 

hiperflexão durante a locomoção dos animais em até 70 minutos após sua 



21 
 

administração, além de excitação do SNC (GIORGI et al., 2010). Segundo Natalini;  

Robinson (2000) o tramadol quando administrado pela via epidural provocou 

analgesia com latência menor que a morfina não descrevendo nenhum efeito 

adverso.  

Em pesquisas realizados por SHILO et al (2008) avaliaram o uso de tramadol 

na dosagem de 0,2 mg/kg na espécie equina pelas vias intravenosa, intramuscular e 

oral, onde a  via intravenosa apresentam alterações como, diminuição dos sons 

gastrointestinais, agitação, sudorese e tremores musculares, principalmente quando 

o fármaco era administrado de forma rápida, já a administração pela mesma via mas 

na dosagem de 0,1 mg/kg foram observados ausência de quaisquer alterações 

significantes verificada por  Vullo (2009) Segundo Junior (2009) pode-se concluir que 

após administração intravenosa de tramadol nas dosagem de 02, 03 e 0,5 mg/kg em 

equinos, não provocou alterações relevantes no estado comportamental do equino 

nem constituiu um analgésico somático, quando feito uso isoladamente dessa 

substancia. Constatando também que a associação tramadol/xilazina não 

apresentou uma opção quando se visa à sedação e analgesia, principalmente 

quando visa às técnicas de anestesia. Conforme Górniak (2006) as doses orais na 

espécie equina podem chegar 10 a 24 mg/kg a cada 12 horas, sendo que Giorgio et 

al. (2007) conclui que a  administração oral é a mais segura produzindo menos 

efeitos adversos quando comparado com outras vias.  

 

2.1.1.4 Meperidina 

 

A meperidina é um opioide sintético agonista dos receptores µ, seu 

mecanismo de ação se dá pelo bloqueio dos canais de cálcio inibindo a atividade 

dos neurônios do corno dorsal de forma análoga aos anestésicos locais, exercendo 

atividade em alguns receptores alfa-2 especificamente no subtipo alfa-2B (TAKADA; 

CLARK; DAVIES, 2002 apud LAMONT;  MATHEWS, 2013). 

Em comparação com a morfina a meperidina tem ação mais curta estendendo 

seu efeito máximo durante 1 hora. A biotranformação se dá através da desmetilação 

no fígado resultando em normeperidina na qual é hidrolisada para ser futuramente 

excretada via renal (TAYLOR et al., 2001). Seu subproduto a normeperidina produz 

a metade dos efeitos da meperidina sendo para os humanos neurotoxica. A 

meperidina não é usada comumente em animais de grande porte mas como os 
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outros opiaceos podem promover efeitos analgésicos úteis quando administrada no 

espaço epidural nessas espécies (SKARDA; MUIR III, 2001). 

De acordo com pesquisas a meperidina (5%, 0,8 mg/kg) no espaço epidural 

caminha pelo espaço intervertebral sacrococcigeno até a quinta vértebra 

promovendo analgesia bilateral que se estende do  cóccix até o primeiro dermátomo 

sacral induzindo ataxia e sedação mínima. O início da analgesia ocorre 12 minutos 

após a administração de meperidina, posteriormente a estímulos térmicos elétricos e 

cutâneos perdurando essa por 5 horas (SKARDA; MUIR III, 2001).  

 

2.1.1.5 Fentanil  

 

O fentanil é um opioide sintético agonista puro do receptor µ de alta duração e 

extremamente lipossolúvel, quando comparado à morfina possui 100 vezes mais 

potência analgésica que esta (THOMASY et al., 2007). Quando administrado via 

intravenosa dispõem de uma rápida ação, porém de curta duração, onde seu pico 

plasmático ocorre entre 5 minutos, perdurando o efeito por até 30 minutos. Esse 

analgésico é amplamente usado em humanos e pequenos animais (THOMASY et 

al., 2007; LAMONT; MATHEWS, 2007).    

A distribuição desse fármaco é rápida e ocorre em vários tecidos como: 

músculo esquelético e gordura, diminuindo as concentrações plasmáticas 

reincidindo imediatamente os efeitos clínicos. Dentre todas as espécies a meia vida 

de eliminação do fármaco após única injeção ou infusão contínua encontra-se cerca 

de 2 a 3 horas (MAXWELL et al., 2003).Já os efeitos relatados pelo fentanil igualam-

se a todos os outros opiaces como apneia, bradicardia, salivação, relaxamento do 

esfíncter anal (LAMONT; MATHEWS, 2007). 

Segundo Stoelting apud Lamont; Mathews, 2013 o fentanil possuem 

excelente estabilidade cardiovascular, e após as aplicações intravenosas não ocorre 

liberação de histamina como visto com a morfina. A depressão respiratória é 

ocasionada pelos seus efeitos no centro respiratório (redução frequência respiratória 

e dessensibilizarão dos quimiorreceptores centrais as alterações de pressão do 

dióxido de carbono), já a bradicardia ocorre pela estimulação vagal, sem alteração 

na pressão arterial ou debito cárdico, explicando o porquê da perfusão dos tecidos 

permanecerem menores de 2 segundos mesmo após sua administração.  
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Atualmente o fentanil é muito utilizado na clínica veterinária, pelas suas 

características físico-químicas como: afinidade ao seu receptor µ, alta 

lipossolubilidade e baixo peso molecular, sendo o fármaco de seleção quando 

utilizado na pediatria devido sua estabilidade hemodinâmica e sua margem de 

segurança (COHEN; MAO,1992)  

Na medicina veterinária o fentanil é utilizado principalmente na espécie canina 

e felina, todavia também pode ser empregados em grandes animais com os 

caprinos, ovinos, ruminantes, suínos e equinos (LAMONT; MATHEWS, 2007). 

Entretanto o uso na espécie equina não tem sido muito elucidado, aos poucos 

pesquisas demostram a redução da CAM dos anestésicos inalatórios em equinos 

tratados com esse fármaco. Como vias de administração desse fármaco podemos 

destacar a vias, intramusculares, intravenosas, epidural é mais recentemente a via 

trasndérmica (consiste em adesivos que entram em contato com a pele liberando o 

composto) principalmente para humanos (VIVEIROS, 2011). 

Em um estudo pode se observar que a concentração plasmática de fentanil 

na dosagem de 13 ng/ml, reduziu a concentração alveolar mínima em 18%, em 

cavalos anestesiados sugerindo a potencialidade desse fármaco para essa espécie, 

diferindo o mesmo para caninos e humanos (THOMASY et al., 2007).  Conforme 

Souto (2010) o fentanil reduziu em 44% a fração expirada de isoflurano após 30 

minutos da administração de infusão contínua de fentanil na dosagem de 

0,7µg/kg/min. Outros estudos sugeriram que o uso de fentanil transdérmico na 

dosagem de 1 a 2 ng/ml em cavalos adultos e potros promoveram analgesia 

adequada sem quaisquer efeitos colaterais (EBERSPÄCHER et al. 2008). De acordo 

com Natalini; Robison, 2000, uma única aplicação tramadol (1mg/kg) e fentanil (5 

µg/Kg) diluídos em (20ml) de água de injeção, pela via epidural  (região Co1 e Co2) 

promoveu analgesia em região perineal e sacral por um período de 60 minutos. 

Quando administrado fentanil pela via intravenosa nas dosagens de (0,01 a 0,05 

mg/kg) em pôneis, observou o fechamento do esfíncter cecocólico promovendo uma 

estase no trânsito intestinal (ROGER et al., 1994). 
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2.1.2 Agonistas- Antagonista e Agonista Parciais 

 

2.1.2.1 Butorfanol  

 

O tartarato de butorfanol ou 17-(ciclobutilmetil) morfinan 3,14-diol ou N- 

ciclobutilmetil-3,14-diidroximorfina ou levo-BC 2627 é um agente opioide sintético 

que possui propriedade agonista-antagonista (produzem efeitos menos marcados 

que os agonista puros) e agonista parcial (une-se a um ou mais tipos de receptores 

produzindo efeito insuficiente em uns ou sem nenhum efeito nos outros) (HUBELL et 

al., 2008).  

O butorfanol apresentam atividades mistas em seus receptores, na qual agem 

antagonizando os receptores (µ) OP3, sendo utilizados muitas vezes para reverter 

os efeitos dos agonistas puros, e de forma agonista nos receptores (κ) OP2. Os 

receptores κ estão associados a produção de efeitos como analgesia medular, 

miose, sedação e disforia, já os receptores de µ exercem depressão respiratória 

euforia, analgesia supra-espinha e dependência física (GÓRNIAK, 2006; DOHERTY; 

VALVERDE, apud VIVEIROS, 2011).  

Este fármaco apresenta melhores resultados em dores moderadas, possuindo 

de quatro a sete vezes a potência da morfina, porém ainda é variável seu efeito 

sedativo quando administrado isoladamente (GÓRNIAK, 2006;). Alguns 

experimentos demostram que na espécie equina a utilização do butorfanol em 

associações com anestésicos sedativos ou gerais, esses agentes apresentam 

efeitos sinérgicos e analgésicos (TAYLOR; CLARK, 2009). Consequentemente, 

recomenda-se a utilização desse composto nas medicações pré-anestésicas em 

anestesias gerais ou em pequenas cirurgias potencializando seu efeito analgésico e 

sedante (HOFMEISTER; MACKEY; TRIM, 2008). Como benefício, esse fármaco 

possui menor depressão respiratória e disforia quando comparado aos outros 

opióides (MAMA; STEFFEY, 2002). 

Dentre as vias de administração desse composto podemos destacar a vias 

subcutânea, intramuscular, intravenosa, epidural, oral e retal, onde apresentam 

rápida absorção e ampla distribuição em: rins, fígado, pulmões, tecido 

musculoesquelético e SNC em menor quantidade (HUBBELL et al., 2008). Sua 

metabolização ocorre no fígado transformando-se em hidroxibutorfanol (90%) e 

norbutorfanol (10%) ambos sem função analgésica aparente realizada. É eliminado 
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pela urina (70%) e pelas vias biliares (11-14%). A farmacocinética resulta em uma 

curva de “sino”, com efeito-teto observando a redução da analgesia em doses altas, 

sua ação tem início 2-3 minutos, com meia vida plasmática de 10 a 30 minutos e 

duração de 3 a 4 horas (LAMONT; MATHEWS, 2013).  

O butorfanol tem sido utilizado desde o início da década de 80 na espécie 

equina, sendo o fármaco mais difundido nas terapias antálgicas para tratamento das 

dores abdominais moderadas a severas. Por ser um opiaceo agonista-antagonista 

possibilita alívio da dor ou da nocicepção com mínimos efeitos relevantes. É o 

compostos mais utilizados para o tratamento de quadros de cólica nos equinos, 

mostra eficiência até menos quando comparado a outros analgésicos da sua classe 

(MIRCICA et al., 2003; TAYLOR; CLARK, 2009). Segundo Nyman et al. (2009) esse 

fármaco apresenta efetividade nessa espécie por  produzir mínima alteração 

hemodinâmica, cardiorrespiratórias, gastrointestinal. Além da redução da 

concentração do cortisol plasmático melhorando a recuperação dos animais 

submetidos a procedimentos cirúrgicos. O uso prolongado desse fármaco ocorre 

interferência na motilidade gastrointestinal e ainda causar excitação e aumento da 

atividade locomotora com altas dosagens (LUNA, 2009). 

Na espécie equina doses de 0,01; 0,1; 0,2 e 0,4 mg/kg intravenoso 

promoveram analgesia entre 15 a 90 minutos (KALPRAVIDH et al., 1984), essa 

mesma dosagem testado em cavalos conscientes não apresentou alterações 

significativas na pressão arterial médias e diastólicas, debito cardíaco, frequência 

cardíaca, pressão arterial pulmonar além de frequência respiratória e valores 

hemogasometricos. Já para Malone e Graham (2002 apud CRUZ, 2008), dose de 

0,1 mg/kg intravenosa produz efeitos relevantes com diminuição dos borborigmos e 

do trânsito fecal. Em pôneis a dose de 0,22 mg/kg administrado pela via 

intramuscular constatou analgesia visceral por um período de 4 horas 

(KALPRAVIDH et al., 1984), sendo que a dosagem de 0,4 mg/kg de morfina 

intravenosa reportou-se diminuição no trânsito gastrointestinal dessa mesma 

categoria animal (MALONE; GRAHAM, apud CRUZ, 2008). 

Conforme Sellon et al (2004) as infusões contínuas desse fármaco na 

dosagem de 0,013 mg/kg/h durante as primeiras 24 horas houve redução da 

concentração do cortisol em procedimentos de celiotomia. Verificando também 

satisfatória quando empregada no pós-operatório de equinos submetidos à cirurgia 

de cólicas, pois proporciona uma analgesia adequada por um período mais 
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prolongado, reduzindo a interferência na motilidade gastrointestinal sem grande 

perda de peso, permitindo uma rápida alta hospitalar.     

Pela via subcutânea as dosagens de 5 a 30 mg/kg diminuiu a dose-

dependente de hormônio antidiurético (MILLER, 1975). Um estudo utilizando as 

dosagens de 0,05 mg/kg intramuscular em cavalos jovens, submetido a castração 

houve redução da motilidade gastrointestinal em todos animais, voltando aos 

parâmetros basais somente 12 horas após o procedimento (SANZ et al., 2009). 

Conforme Doherty; Geiser; Rohrbach (1997) relata que a dose de 0,08 mg/kg pela 

via epidural intercoccíogeo não foram observadas nenhuma alteração na frequência 

cardíaca, respiratória, pressão arterial, temperatura retal e atividade locomotora 

mesmo quando estímulos elétricos foram empregados nos dermátomos da região 

perineal, sacral, lombar e torácica, já as doses de 0,05 mg/kg pela mesma via 

apresentaram ausência de quaisquer efeitos, onde as concentrações alveolar 

mínima dos anestésicos se manteve durante todo procedimento .   

A associação de butorfanol 25 µg/kg combinados com a detomidina 10µg/kg 

mais a levometadona 100 µg/kg aumentaram a nocicepção tanto para estímulos 

pressóricos quanto térmicos elevando ainda mais o efeito da detomidina 

(SCHATZMANN et al., 2001). O butorfanol apresenta menor grau de sedação 

quando comparado a xilazina, porém houve menor depressão cardiovascular. Após 

uso de xilazina na dosagem de 0,5 mg/kg e burtofanol 0,05 mg/kg observaram efeito 

sedativo por 90 minutos quanto comparado com o uso isolado da xilazina que durou 

somete 60 minutos (MERRITT et al., 1998). Segundo Lamont e Mathews (2013) a 

associação de butorfanol e xilazina, aumentaram as alterações na pressão 

intraluminal do intestino delgado contribuindo para redução do trânsito 

gastrointestinal. A infusão contínua de butorfanol associado à dexmetomidina 

potencializou a sedação, perante o uso isolado da dexmetomidina (MEDEIROS, 

2010).   
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2.1.3 Antagonista  

 

2.1.3.1 Naloxona 

 

Esse fármaco tem afinidade por receptores opioides agonistas, deslocando os 

mesmos de seus sítios receptores.  Esse fármaco reverte de forma rápida os efeitos 

adversos dos opiaceos, inclusive a analgesia, sendo utilizado somente em situações 

emergenciais por uso de doses elevadas ou depressão respiratória profunda. Seu 

efeito máximo pode durar 30 a 60 minutos devendo sempre monitorar os pacientes 

que foram tratados com esse fármaco. Os efeitos observados em alguns animais 

após a administração são: agitação, excitação, disforia e ainda complexos 

ventriculares prematuros (LAMONT; MATHEWS, 2013). Mostrando alguns 

benefícios, quando utilizadas durante o choque, como melhor contractilidade do 

miocárdio e da pressão arterial média em modelos animais e humanos. Na espécie 

equina a dose recomentada é 0,002 a 0,02 mg/kg intravenoso (NATALINI, 2007).   
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo pode demostrar que ainda há preconceitos sobre o uso de 

opióides nas terapias antálgicas principalmente da espécie equina. Isso decorre 

muitas vezes do desconhecimento dos efeitos benéficos proporcionados por estes s 

fármacos em relação à dor, sabendo que o alívio da mesma melhora a qualidade de 

vida do animal, restabelecendo as funções fisiológicas com maior rapidez. Os 

trabalhos revisados demostraram que muitos dos efeitos indesejados estão ligados 

às doses ou vias de administração e que as associações com fármacos fentiazinicos 

ou alfa-2 agonistas estão proporcionado grandes benefícios como analgesia sem 

perda da procicepção, possibilitando até mesmo pequenas interveções cirúrgicas 

com os animais em posição quadrupedal.       
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