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RESUMO
A dor é a percepção de um estímulo nocivo sobre o organismo animal, que pode ser
mecânico, químico ou térmico. O estímulo nocivo é transduzido em impulso elétrico
pelos nociceptores, transmitido através de fibras sensitivas até o corno dorsal da
medula espinhal, onde ocorre a modulação da informação nociceptiva e projetado
para áreas supraespinhais em que há a percepção da dor. A dor crônica ocorre
quando a dor aguda não é tratada de forma adequada ou quando há lesão em nervo
ou é resultante de doenças crônicas. Esse tipo de dor é considerada uma síndrome
debilitante que prejudica a qualidade de vida do paciente e de seus proprietários. A
dor crônica em cães e gatos precisa ser identificada, avaliada e tratada de acordo a
sua origem e intensidade. Os medicamentos mais utilizados na dor aguda são antiinflamatórios não esteroidais e opioides, no entanto, na dor crônica esses fármacos
são ineficazes e necessitam de outras alternativas terapêuticas como o uso de
anticonvulsivantes, antidepressivos, antagonista do receptor NMDA e terapias não
farmacológicas. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão sobre a fisiopatologia
da dor crônica e demonstrar os tratamentos utilizados atualmente em cães e gatos.
PALAVRAS-CHAVE: fisiopatologia da dor, nocicepção, neuropatia
CHRONIC PAIN IN DOGS AND CATS: HOW IT DEVELOPS AND WHAT ARE THE
MAIN TREATMENTS
ABSTRACT
Pain is the perception of a harmful stimulus on the animal organism, which can be
mechanical, chemical or thermal. The noxious stimulus is transduced in electrical
impulses by nociceptors, transmitted through sensory fibers to spinal dorsal horn,
where nociceptive information is modulated and projected to supraspinal areas
where there is pain perception. Chronic pain occurs when acute pain is not treated
properly or when there is nerve damage or is a result of chronic diseases. This type
of pain is considered a debilitating syndrome that impairs the quality of life of the
patient and its owners. Chronic pain in dogs and cats needs to be identified,
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evaluated and treated according to their origin and intensity. The most commonly
used drugs for acute pain are nonsteroidal anti-inflammatory drugs and opioids;
however, in chronic pain these drugs are ineffective and require other therapeutic
alternatives such as anticonvulsant, antidepressant, NMDA receptor antagonists and
non-pharmacological therapies. The objective of this work is to review the
pathophysiology of chronic pain and to demonstrate the treatments currently used in
dogs and cats.
KEYWORDS: physiopathology of pain, nociception, neuropathy.
INTRODUÇÃO
A dor é uma sensação resultante de estímulos nocivos sobre os
tecidos/órgãos que gera sofrimento e resulta em uma condição clinicamente
importante que afeta a qualidade de vida dos animais. A sensação álgica pode se
manifestar para proteger a integridade do órgão resultando em resposta de retirada
devido a um estímulo transitório (dor fisiológica) ou por estímulos persistentes
devido à inflamação tecidual ou lesão nervosa (dor patológica) (KLAUMANN et al.,
2008; MEINTJES, 2012).
Os processos fisiológicos caracterizados como dor aguda quando tratados de
forma inadequados podem produzir efeitos negativos nos sistemas imunológico,
gastrintestinal, neuroendócrino e cardiovascular. As alterações dos eventos
hemodinâmicos, aumento dos níveis plasmáticos de catecolaminas, cortisol, insulina
e glucagon agravam o quadro clínico de enfermidades pré-existentes ou contribuem
para recuperação tardia em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos
(SRITHUNYARANT et al., 2017).
A dor crônica é descrita como aquela que persiste por longo período após a
cicatrização tecidual ou acontece na ausência de lesão aparente. O tratamento para
essa condição consiste na analgesia multimodal que utiliza a associação de
analgésicos e outras classes farmacológicas e também de tratamentos não
farmacológicos (EPSTEIN et al., 2015).
Os estudos envolvendo a fisiopatologia da dor crônica têm se tornado cada
vez mais frequentes, pois há modificações nos processos sinaptogênicos e alguns
tratamentos clássicos como anti-inflamatórios não-esteroidias e opioides são
ineficazes, e dessa forma, necessitam múltiplos métodos terapêuticos. Clinicamente,
há um grande interesse na utilização de fármacos alternativos (anticonvulsivantes,
antidepressivos, antivirais) capazes de prevenir a evolução de dores agudas para
crônicas ou de modular os eventos neurológicos e, com isso, promover tratamentos
efetivos. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é fazer uma revisão sobre a
fisiopatologia da dor crônica e demonstrar os tratamentos utilizados atualmente em
cães e gatos.
FISIOPATOLOGIA DA DOR
De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP,
2011), a dor é definida como “uma experiência sensorial e emocional desagradável
associada a uma lesão potencial ou real”. Os estímulos nocivos ao organismo
podem ser químicos, mecânicos, elétricos e térmicos que são identificados e
transformados em impulsos elétricos pelos nociceptores, que são terminações
nervosas livres das fibras sensoriais alfa δ e C, responsáveis pela percepção desses
estímulos. As fibras alfa δ e C transmitem os impulsos elétricos para as lâminas do
corno dorsal da medula espinhal, onde ocorre a modulação. No corno dorsal da
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medula espinhal, a sinalização da informação de dor entre os neurônios é feita pela
liberação de neurotransmissores excitatórios, como N-metil-D-aspartato (NMDA) e
substância P (SP) e inibitórios, como a glicina e o ácido gama-aminobutírico (GABA).
Após a modulação na medula espinal, a transmissão por meio de neurônios
ascendentes para as áreas supra espinal gera a percepção da dor (MEINTJES,
2012; BABOS et al., 2013).
Em seguida neurônios de projeção transmitem a informação sensorial para
centros supra-espinais como mesencéfalo, diencéfalo e córtex cerebral onde ocorre
a percepção e formulação de uma resposta (BASBAUM et al., 2009). Após a lesão
em um tecido, há presença de várias células inflamatórias, como basófilos,
mastócitos, plaquetas, macrófagos, neutrófilos dentre outras que liberam
mediadores químicos como histamina, bradicinina e interleucinas. Também são
liberados citocinas, substância P, glutamato, fator de necrose tumoral α, fator de
crescimento neural, prostaglandinas e serotonina. Essas substâncias atuam de
maneira sinérgica e constituem o que é chamado de sopa sensibilizadora. Isso faz
com que o limiar de ativação dos nociceptores diminua e as fibras nervosas
aferentes se tornam excitadas levando ao quadro de hiperalgesia primária, que é a
dor no local da lesão. Esse processo é conhecido como sensibilização periférica, e
ativa nociceptores silenciosos de alto limiar das fibras aferentes primárias (LAMONT
et al., 2000; BASBAUM et al., 2009).
Com a sensibilização periférica e aumento da excitabilidade das fibras
aferentes alfa β e C, ocorre mudanças no corno dorsal da medula espinhal. Os
neurotransmissores inibitórios como GABA e glicina são inibidos, ocorrem mudanças
neuroquímicas do receptor NMDA, neurocininas e morte de interneurônios. Devido
ao aumento da excitabilidade de fibras alfa δ e C aumenta a despolarização póssináptica no corno dorsal mediado após ativação do receptor NMDA pelo glutamato
e dos receptores da neurocinina pela substância P. As fibras alfa β passam a
transmitir informação dolorosa. Essas mudanças são conhecidas como
sensibilização central e leva a hiperalgesia secundária, que há dor ao redor da área
lesionada e a alodia, quando um estímulo inócuo passa a produzir dor (HELLYER et
al., 2012).
A dor pode ser denominada fisiológica quando desempenha função de
proteção e impede que ocorra uma lesão mais grave. A dor patológica ocorre
quando o estÍmulo nocivo persiste gerando lesão em órgãos, tecidos ou nervos. A
dor ainda pode ser classificada com relação ao tempo de duração em aguda e
crônica (MEINTJES, 2012).
A dor aguda ocorre após trauma ou inflamação, por exemplo, após um
procedimento cirúrgico e possui uma função fisiológica para proteção do local lesado
propiciando melhor cicatrização. É caracterizada pela hiperalgesia primária e
hiperalgesia secundária (BABOS et al., 2013).
DOR CRÔNICA
A dor crônica é definida como uma dor que persiste por mais de três meses,
sem origem definida ou causada por um estímulo externo, comumente associada a
doença crônicas (MATHEWS et al., 2014). A dor crônica é caracterizada por
mudanças no sistema nervoso periférico e central que detectam, modulam e gera
uma resposta ao estímulo nocivo (VOSCOPOULOS & LEMA, 2010). Esta dor não
tem função fisiológica e passa a ter um caráter debilitante diminuindo a qualidade de
vida do paciente, seja ele humano ou animal, constituindo um desafio para o
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tratamento por não responder de maneira adequada aos tratamentos (LAMONT et
al., 2000; MAINTJES, 2012).
Vários fatores influenciam o desenvolvimento da dor crônica como a
sensibilização periférica e central com a diminuição do limiar dos nociceptores e
maior liberação de neurotransmissores excitatórios no sistema nervoso central
(GREENE, 2010). A ativação constante de neurônios e grande quantidade de
neurotransmissores
excitatórios
geram
plasticidade
neuronal
e
os
neurotransmissores inibitórios como GABA e glicina são inibidos, ocorrem mudanças
neuroquímicas do receptor NMDA, neurocininas e morte de interneurônios e
remodelamento. Células que não participavam do processo nociceptivo passam a
transmitir informação álgica, como as fibras do tipo alfa β (HELLYER et al., 2012).
Várias condições clínicas em cães podem gerar dor crônica, como amputação
de membro, osteoartrite, diabetes, neoplasia, reparo de hérnia inguinal, pancreatite,
tratamentos quimioterápicos, terapias analgésicas inadequadas e infecções
(MATHEWS, 2008). Em gatos as principais causas de dor crônica são doença
articular degenerativa felina, cistite, neoplasia, doenças na cavidade bucal,
queimaduras e neuropatia diabética. A dor crônica nessa espécie também pode
ocorrer após cirurgias e quimioterapia (ROBERTISON & ASCELLES, 2010; GRUEN
et al., 2014).
Os proprietários de cães e gatos podem perceber diferenças
comportamentais em seus animais que indicam debilidade e perda da qualidade de
vida como intolerância a exercício físico, dificuldade de subir escadas, de pular, em
gatos diminuição do ato de se limpar e lamber o pelo e alterações de apetite, micção
e defecação (EPSTEIN et al., 2015).
Para a avaliação dos animais de companhia os veterinários devem estar
atentos as alterações comportamentais relatadas pelos proprietários e utilizar
instrumentos de avaliação clinica para dor crônica, como: Índice de Dor Crônica de
Helsinki; Inventário Canino de Dor Breve; Índice de Incapacidade Ortopédica de
Cincinnati; Qualidade de Vida Relacionada com a Saude; Liverpooll Osteoartrite em
Cães e Índice Felino de Dor Musculoesquelética (MATHEWS et al., 2014; EPSTEIN
et al., 2015).
DOR NEUROPÁTICA
A dor neuropática é resultante de uma lesão ou doença que afeta o sistema
somatossensorial (TREEDE et al., 2008). Pacientes humanos relatam sensações de
parestesia, hiperestedias e disestesias. O desenvolvimento da dor neuropática é
caracterizado por sensibilização central, desequilíbrio entre as ações inibitórias e
excitatórias do sistema nervoso central e alteração das fibras alfa β que passam a
liberar substância P e transmitir informação de dor (MOORE, 2016).
A dor neuropática difere de outros tipos de dor crônica porque neste caso há
uma lesão real no sistema nervoso enquanto que em outros casos ocorre apenas
plasticidade do sistema nervoso central que gera a dor crônica. Cães e gatos com
dor neuropática podem apresentar desconforto intermitente, que pode não ser
percebido durante o exame físico, muitos proprietários relatam que o animal
enquanto brinca grita ou lambe um membro e contínua a brincar. Muitas vezes os
animais também sentem dor com um simples toque (alodinia) ou sentem muita dor
com um estímulo doloroso leve (hipersensibilidade). A dor neuropática também pode
estar associada a outros processos dolorosos que não respondem completamente a
tratamentos convencionais (GRUBB, 2010a).
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Para o diagnóstico de dor neuropática em pacientes humanos são
considerados pelo menos 5 dos seguintes sinais clínicos: a) lesão no nervo; b)
presença de dor em uma área do corpo com deficiência sensorial, mas não
necessariamente restrita a ela; c) dor sem que haja lesão tecidual; d) dor
espontânea; e) sensação de formigamento, vibração, entorpecimento; f) alodinia,
hipersensibilidade secundária, hiperpatia; g) alterações autonômicas (MATHEWS
2008). O diagnóstico em cães e gatos deve ser baseado no histórico que envolve
alterações comportamentais como agressividade, exame físico e também avaliação
da integridade de nervos como, por exemplo, com a utilização de eletromiografia
(MATHEWS; 2008; CASHMORE, 2009).
Existem medicamentos para o tratamento da dor neuropática, porém muitas
vezes não são eficazes ou tem efeitos adversos que prejudicam a qualidade de vida
(LAMONT et al., 2000). Os principais medicamentos utilizados para o tratamento da
dor neuropática são gabapentina, pregabalina, amitriptilina e amantadina (MOORE,
2016; ZILLIOX, 2017).
Na Medicina Veterinária foi relatado três casos em cães em que havia
mecanoalodinia, hiperalgesia, disestesia e hiperestesia. Nos três casos apenas um
apresentava lesão em nervo, mas apresentavam os sinais clínicos compatíveis com
dor neuropática em humanos, também eram refratários aos tratamentos feitos com
analgésicos convencionais e foi obtida melhora com o tratamento para dor
neuropática (CASHMORE et al., 2009).
DOR EM ANIMAIS COM NEOPLASIA
A dor provocada pela neoplasia pode ser aguda, crônica e intermitente,
variando de leve a excruciante e a localização pode ser somática, visceral e
neuropática. A dor nessa condição vai depender da infiltração de células neoplásicas
nos diversos tecidos e da inflamação (FAN, 2014). Além dos fatores relativos ao
câncer, os procedimentos para o diagnóstico, tratamento e doenças concomitantes
também influenciam na intensidade da dor (LESTER & GAYNOR, 2000).
O reconhecimento da dor em cães e gatos com câncer depende de mudanças
comportamentais e de personalidade observadas pelos seus proprietários. Pacientes
com dor tem perda de apetite, mudança na postura, locomoção, na defecação e
micção e também apresentam automutilação e vocalização (FAN, 2014).
TRATAMENTO DA DOR CRÔNICA
O conhecimento da patofisiologia da dor crônica e suas conseqüências para o
organismo animal são necessários para o seu tratamento, bem como a sua
avaliação, para determinar a sua intensidade e a terapêutica. Ainda há um grande
descaso em relação a dor crônica em pequenos animais, porque muitos veterinários
não sabem reconhecê-la ou tratá-la (FIGUEIREDO & FLÔR, 2012).
O tratamento da dor crônica em animais pode ser realizado com fármacos
(GREENE, 2010) e também com métodos não farmacológicos como a acupuntura
(CANTWELL, 2010), fisioterapia e cirurgia paliativa (HESBACH, 2014). A analgesia
multimodal emprega fármacos analgésicos, que possuem mecanismos de ação
diferentes pode ser utilizada no tratamento das síndromes de dor crônica. Um
exemplo é a associação de AINES e opióides (KLAUMANN et al., 2008).
A Organização Mundial de Saúde estabeleceu um guia para o tratamento da
dor de acordo com sua intensidade. Dor crônica leve o tratamento deve ser feito com
fármacos não opióides e associação de medicamentos adjuvantes, na dor crônica
moderada deve ser administrado opióide associado à AINES e também podem ser
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inseridos adjuvantes e a dor crônica severa deve ser tratada com opióide forte
associada a AINES e fármacos adjuvantes (GREENE, 2010). Durante o tratamento
de pacientes com dor crônica, deve ser feitas reavaliações a cada três meses, ou
sempre que o proprietário notar alterações (HELLYER, 2012)
ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINES)
Os anti-inflamatórios não esteroidais agem inibindo a enzima cicloxigenase
(COX) e consequentemente a conversão do acido araquidônico em prostaglandinas
e tromboxanos (KHAN & MCLEAN, 2012). Existem dois tipos de COX que possuem
funções fisiológicas no organismo a COX-1 e COX-2 (BORGES et al., 2013). Os
AINES mais utilizados para tratamento de dor crônica em cães e gatos são o
carprofeno, deracoxibe, meloxicam, firocoxibe (GRUBB, 2010b).
Os AINES são utilizados para o tratamento da dor em cães e gatos com
câncer e osteoartrite (LEONEY, 2010; BENNETT et al., 2012; MACFARLANE at al.,
2014). Para o tratamento da osteoartrite em gatos o meloxicam (0.025 e 0.05 mg/kg)
tem sido administrado com sucesso durante quatro semanas com melhora da
atividade física e alivio da dor nesses animais (GUILLOT et al., 2013).
OS AINES são comumente utilizados para tratar dor e inflamação em cães e
gatos no pós-operatório, porém os seus efeitos adversos e contra indicações limitam
a utilização principalmente por períodos prolongados como os requeridos para dores
crônicas. Os efeitos colaterais dos AINES incluem lesões gastrointestinais, lesões
renais e hepáticas (KUKANICH, 2012).
Os efeitos gastrointestinais podem ocorrer por que os AINES geralmente são
ácidos e irritam diretamente a mucosa e também pela inibição da ciclooxigenase
(KUKANICH, 2013). A toxicidade renal causada por AINES está relacionada a altas
doses e a outros fatores pré-existentes que contra indicam a administração de
AINES, como doença renal, hipotensão durante a anestesia e desidratação
(KUKANICH, 2013). Quando há toxicidade renal ocorre diminuição da função tubular
e da perfusão renal (BORGES et al., 2013).
Toxicidade hepática em cães e gatos pode ser dose dependente ou seja o
paciente ingere uma grande quantidade ou independente da dose em que o animal
desenvolve hepatite com qualquer dose de AINES (KUKANICH, 2013). Antes
de
iniciar um tratamento com AINES em cães e gatos é essencial a verificação de lesão
e função hepática e renal, e no decorrer do tratamento essa avaliação deve
acontecer periodicamente (KHAN & MCLEAN, 2012).
OPIOIDES
A utilização de opioides no tratamento de dor crônica é controverso por que o
uso prolongado pode causar efeitos adversos como constipação e sedação
(MOORE, 2016). Além disso, os opioides com a utilização prolongada podem estar
relacionados com o desenvolvimento de sensibilidade anormal a dor (hiperalgesia
induzida por opioide) e tolerância (BALLANTYNE & JIANREN, 2003; MOORE,
2016).
Opioides como a morfina e fentanil são excelentes para o tratamento de dor
aguda e crônica moderada e severa, porem os efeitos adversos prejudicam a
utilização desses medicamentos. Os receptores opioides são alvos de estudos para
produzir analgesia com mínimos efeitos adversos (OLSON, 2017). Apesar da
utilização de opioides para tratar dor crônica, a eficácia é variável (KANDIL et al.,
2017).
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Um fator importante no desenvolvimento da dor crônica é a manutenção de
um processo inflamatório inadequado com liberação de citocinas inflamatórias que
atuam na sensibilização periferia e central e geram potenciais de ação espontâneos
em neurônios sensoriais. A administração de opioides por um período prolongado,
como o necessário para tratar dores crônicas, aumenta os níveis de citocinas
inflamatórias (interleucina 6, interleucina 1B, fator de necrose tumoral) circulantes no
organismo. A maior quantidade circulante de citocinas gera hiperalgesia,
hiperestesia e aumento da intensidade da dor, e a utilização de anti-inflamatórios
não esteroidais desencadeia efeitos adversos (KANDIL et al., 2017).
Os efeitos
adversos dos opióides no tratamento de dor crônica podem ser reduzidos com a
associação de medicamentos de outras classes farmacológicas (KANDIL et al.,
2017).
TRAMADOL
O tramadol tem ação agonistas em receptor opioide e também inibe a
recaptação de serotonina e norepinefrina e é indicado para o tratamento de dor
aguda e crônica em seres humanos (MIOTTO et al., 2017). Em humanos o tramadol
é indicado para uma terapia inicial da dor neuropática (JAY & BARKIN, 2014). O
tramadol foi utilizado sozinho ou associado a anti-inflamatórios não esteroidais para
o tratamento de dor crônica moderada e severa em cães com câncer e foi efetivo
associado ou não (FLÔR et al., 2013).
LIDOCAÍNA
A lidocaína tem ação bloqueando canais de sódio. Para dor neuropática
periférica, pode ser usado adesivo de lidocaína (BABOS et al., 2013). A infusão
continua de lidocaína é usada para dor aguda e crônica no homem (KANDIL et al.,
2017). Em cães a infusão contínua de lidocaína tem sido utilizada principalmente
durante o procedimento cirúrgico (ALVES et al., 2014). Para a dor crônica não foram
encontrado relatos da utilização de lidocaína intravenosa em cães e gatos.
Na dor neuropática ocorre plasticidade no sistema nervoso inclusive alteração
na expressão de canais de sódio. O mecanismo de ação da lidocaína nesses casos
consiste no bloqueio destes canais e conseqüente diminuição da sensibilização
periférica e hiperexcitabilidade no sistema nervo central. Indivíduos com dor
neuropática que receberam lidocaína intravenosa apresentaram redução da dor
espontânea e hiperalgesia mecânica (KANDIL et al., 2017).
A lidocaína ainda
apresenta outro mecanismo de ação, com a sua utilização por via intravenosa foi
observada redução das citocinas inflamatórias (GIRALDES et al., 2016; KANDIL et
al., 2017).
ANTAGONISTAS DE NMDA
AMANTADINA
A amantadina é um medicamento antiviral para o homem e também é
utilizado para o tratamento da doença de Parkison (MACFARLANE et al., 2014). É
um antagonista de receptor NMDA, que diminui a sensibilização central utilizado
para tratamento de dor crônica em humanos (MOORE, 2016). Para cães e gatos a
dose recomendada de amantadina é de 3-5 mg/kg a cada 24 horas (GRUBB, 2010b)
ou a cada 12 horas de acordo com um estudo feito em cães Greyhound (NORKUS
et al., 2014). Cães com osteoartrite refratária ao tratamento com anti-inflamatórios
não esteroidais quando feita a adição de amantadina ao tratamento a atividade física
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desses animais foi melhorada indicando diminuição da dor (LASCELLES, et al.,
2008).
CETAMINA
A cetamina é um antagonista de receptor NMDA utilizados em doses baixas
para tratamento da dor aguda principalmente no período transcirúrgico. Doses
subanestésicas de cetamina em infusão contínua reduzem a sensibilização central e
diminui hiperalgesia e alodinia em cães e gatos (EPSTEIN et al., 2015).
Em seres humanos a utilização de cetamina oral para o tratamento da dor
neuropática demonstrou redução de alodinia (RIGO et al., 2017). Em cães a
cetamina é utilizada principalmente associada a lidocaína e/ou um opioide em
infusão contínua para prevenção da sensibilização central (KAKA et al., 2016),
prevenindo a dor crônica no pós operatório (MATHEWS et al., 2014).
ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS
Os antidepressivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina) são a primeira linha de
escolha para tratamento da dor neuropática em humanos. O mecanismo de ação
envolve a inibição da recaptação de norepinefrina e serotonina no sistema simpático,
melhorando as vias inibitórias descendentes. A amitriptilina ainda atua bloqueando
canais de cálcio e sódio, ativação de receptores opioides µ e δ, diminuição de
prostaglandinas e fator de necrose tumoral alfa e antagonista de receptores NMDA
(DHARMSHAKTU et al., 2012).
Na medicina veterinária há relato do tratamento em um cão com dor
neuropática com amitriptilina (1,3 mg/kg) que obteve melhora clínica (CASHMORE et
al., 2009). As doses recomendadas para cães são de 3-4 mg/kg a cada 12 horas
(KUKES et al., 2009). Não há relato da utilização de antidepressivos tricíclicos em
gatos na literatura consultada.
ANTICONVULSIVANTES
A gabapentina e a pregabalina são medicamentos comumente utilizados para
tratamento de crises epilépticas e distúrbios de ansiedade (TAYLOR, 2009). Esses
medicamentos têm sido utilizados para o tratamento de dor crônica principalmente
dor neuropática (GUY et al., 2014). O mecanismo de ação consiste no bloqueio dos
canais de cálcio pré-sinápticos no corno dorsal da medula, reduzindo a liberação de
neurotransmissores e diminuindo a sensibilização central (TAYLOR, 2009; GUY et
al., 2014).
As doses recomendadas para cães são de 10-20 mg/kg a cada 8 horas
(KUKANICH & COHEN, 2011). Em estudo em que a cagapentina foi associada ao
carprofeno foi observado melhora na qualidade de vida quando comparada com a
utilização de carpofeno isolado em cães com dor neuropática (PLEASSAS et al.,
2015). Em gatos está descrita a utilização de 6, 10 e 18 mg/kg, essas doses foram
efetivas para tratar alodinia, hiperalgesia e dor neuropática (LORENZ et al., 2012;
STEAGALL & MOTENTEIRO-STEAGALL, 2013). A dose da pragabalina
recomendada para cães é 4 mg/kg a cada 12 horas (SALAZAR et al., 2009), mas o
seu emprego não é corriqueiro na medicina veterinária (MOORE, 2016), não há
relatos da utilização em gatos.
TRATAMENTOS NÃO FARMACOLÓGICOS
A utilização de tratamentos não farmacológicos é importante porque cães e
gatos com dor crônica podem não responder de maneira adequada a tratamentos
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apenas farmacológicos. Os tratamentos não farmacológicos não excluem a
aplicação de medicamentos, pelo contrario podem ser associados, resultando em
alivio da dor e redução de efeitos adversos causados pelos fármacos (CORTI,
2014b). São exemplos a perda de peso, a acupuntura, fisioterapia e o plasma rico
em plaquetas.
PERDA DE PESO
Animais com dor crônica principalmente em membros como a osteoartrite e
displasia se beneficiam da perda de peso gerando redução nos escores de dor
(MACFARLANE et al. 2014). O tecido adiposo secreta diversas substâncias como
citocinas inflamatórias que contribuem com manutenção do processo álgico e
hipersensibilização. É essencial para o tratamento de dor crônica que seja feita
mudança na alimentação e redução do peso (EPSTEIN et al., 2015).
ACUPUNTURA
A acupuntura tem sido estudada e utilizada para o tratamento de dor aguda e
crônica em animais e no homem, porque inibe o processo de transmissão
nociceptiva. Acredita-se que o qi (energia vital) circula por todo o corpo através de
meridianos, os pontos onde a acupuntura é aplicada são encontrados ao redor dos
meridianos. A estimulação que as agulhas promovem estimulação das fibras alfa β e
contribui para a inibição da nocicepção porque estimula a os interneurônios
inibitórios e a liberação de endorfinas e estimulação das vias inibitórias
descendentes serotoninérgicas (FRY et al., 2014).
Em um estudo ao comparar o tratamento de dor crônica em animais tratados
com acupuntura, carprofeno e placebo não foi observada diferença estatística mas
notaram redução dos escores de dor nos cães tratados com acupuntura (TEIXEIRA
et al., 2016). A acupuntura também pode ser associada a outras técnicas para
tratamento de dor, a associação de acupuntura com terapia manual (massagem) no
tratamento de cães com dor musculoesquelética há melhora na mobilidade e
conforto nos animais (LANE & HILL, 2016).
FISIOTERAPIA
A fisioterapia envolve terapia manual e exercícios em animais para promover
reabilitação física. É indicada para o tratamento de doenças articulares, como
osteoartrite, após cirurgias ortopédicas e câncer, alivia e diminui a resposta a dor em
pacientes com alodinia e hipersensibilidade (HESBACH, 2014). Reduz a ansiedade,
o estresse e a utilização de analgésicos (CORTI, 2014a).
Com a realização de fisioterapia em cães e gatos espera-se restaurar a
função musculoesquelética e redução da dor. As principais técnicas utilizadas são
exercícios e manipulação manual, como a mobilização neural, massagem,
estimulação transcutânea dos nervos (EPSTEIN et al., 2015).
Quando os tecidos estão inflamados ou com fibrose, por exemplo, os
neurônios podem ser afetados e até mesmo gerar dor espontaneamente. A
mobilização neural tem o objetivo de restaurar a função de neurônios, quando usada
para tratar dores crônicas reduz a hipersensibilidade (HESBACH, 2014).
A massagem consiste na manipulação de tecidos moles do corpo e promove
efeitos fisiológicos, mecânicos e psicológicos. Alguns efeitos esperados são melhora
na circulação sanguínea e linfática, cicatrização e alivio da dor. O mecanismo de
ação envolve a diminuição da dor devido a ativação das vias inibitórias
descendentes (MACFARLANE et al., 2014).
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PLASMA RICO EM PLAQUETAS
O plasma rico em plaquetas é utilizado em humanos para promover
cicatrização e também tratamento de dor crônica, a justificativa para esse tratamento
é de que são ofertados fatores de crescimento diretamente no local em que há dor
ou lesão (CORTI, 2014). Em cães com osteoartrite o plasma rico em plaquetas pode
ser aplicado intraarticular, em um estudo foi observado redução da claudicação e
também dos escores de dor de cães com osteoartrite (FAHIE et al., 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os mecanismos que geram dor crônica são desencadeados por diversas
modificações no sistema sensorial geradas por um dano direto ou indireto a
neurônios. Atualmente, têm se buscado tratamentos efetivos para essa síndrome
que promovam alivio da dor, conforto e bem estar aos cães e gatos. Portanto, o
conhecimento da fisiopatologia aliado ao reconhecimento e utilização adequada dos
recursos terapêuticos é importante para que o Médico Veterinário previna e alivie o
sofrimento dos animais de companhia e seus proprietários. A supressão da dor
animal é uma consideração ética e traz comprovados benefícios com uso de
terapias multimodais, reduzindo liberação de substancias deletérias ao organismo e
estresse, facilitando recuperação precoce do paciente, reduzindo mortalidade e
morbidade dos animais e tornando o custo total do tratamento menos oneroso.
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