
Introdução

Procedimentos cirúrgicos, especialmente os mais 
invasivos ou associados a quadros de dor mais in-
tensa no processo de recuperação do animal, exi-
gem dos profissionais envolvidos um maior planeja-
mento quanto à analgesia pré e pós-operatória bem 
como quanto ao protocolo terapêutico e cuidados 
gerais a serem tomados para o pronto restabeleci-
mento do animal. 

O controle da dor no pós-operatório influencia na 
qualidade e no resultado da cirurgia, pois é de co-
nhecimento que um animal com dor apresenta nível 
elevado de estresse, imunossupressão, aceleração 
de processos patológicos e outras alterações fisio-
lógicas que irão promover o retardo na cicatrização 
de feridas. Já aqueles pacientes que recebem tra-
tamento para dor apresentam baixas alterações fi-
siológicas, além de retomarem de forma mais rápida 
a ingestão de alimentos e líquidos, o que auxilia na 
recuperação do pós- operatório. 

A avaliação da dor se baseia nas expectativas, 
nos parâmetros fisiológicos e nas respostas compor-
tamentais, sendo que as expectativas são influen-
ciadas pela experiência clínica associada ao tipo de 
intervenção cirúrgica. 

Dentre os sinais clínicos indicativos de quadros de 
dor estão descritos as alterações na frequência car-
díaca, na circulação periférica, nos padrões respira-
tórios, na postura ou na expressão facial, bem como 
a presença de pupilas dilatadas, salivação, inquie-
tação ou relutância em se mover e vocalização; que 
também são sinais sugestivos de dor.

Um bom gerenciamento da dor pós-operató-
ria começa no pré-operatório, sendo a analgesia 
preemptiva uma das técnicas que se refere à utili-
zação de agentes analgésicos antes do paciente ser 

exposto ao estímulo nocivo, como por exemplo, um 
procedimento cirúrgico. Essa estratégia tem o obje-
tivo de inibir o processo de sensibilização periférica 
e central, reduzindo a dor pós-operatória e promo-
vendo um período mais rápido de recuperação do 
paciente.

A estratégia terapêutica para o tratamento da dor 
deve ser estabelecida com antecedência, levando-
-se em conta quais os agentes a serem escolhidos, 
de acordo com o tipo de intervenção cirúrgica a ser 
realizada e o grau de dor que o animal será exposto.

Adaptado de MITCH E HELLYER (2002).

Quanto aos analgésicos a serem empregados 
após procedimentos cirúrgicos, os mais utilizados ro-
tineiramente em cães e gatos são os opioides e os 
anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs).
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Intensidade da dor Procedimentos clínicos e cirúrgicos

Dor ausente ou 
mínima

Procedimentos simples como trico-
tomia, contenção física, remoção 

de suturas e troca de curativos

Dor leve

Procedimentos invasivos como 
cateterização urinária e limpeza do 
conduto auditivo; cirurgias simples 
como tartarectomia, drenagem de 
abscessos e debridação de feridas

Dor moderada

Cirurgias de médio porte como 
suculectomia perianal, remoção 
de tumores cutâneos, cistotomia, 
extração dentária, orquiectomia, 
ovariossalpingo-histerectomia, 
cesareanas e sutura de feridas 

extensas

Dor intensa

Cirurgias de grande porte como 
ablação do canal auditivo, lapara-
tomias, toracotomias, redução de 

fraturas, amputação de membros e 
laminectomias



Principais analgésicos e anti-inflamatórios utiliza-
dos em protocolo pós-cirúrgico

Os analgésicos opioides são agentes altamente 
utilizados na medicina veterinária com elevada efi-
cácia e grande segurança no controle da dor. Os 
opioides ligam-se reversivelmente aos receptores 
específicos no sistema nervoso central e medula es-
pinhal, alterando a nocicepção e a percepção da 
dor através da ativação das vias nociceptivas des-
cendentes que modulam a nocicepção, via liberação 
de serotonina. No sistema límbico, alteram os com-
ponentes emocionais da dor. 

Dentre os principais fármacos opioides utilizados 
no controle da dor em medicina veterinária, po-
demos citar o Cloridrato de Tramadol, classificado 
como agonista opioide, que apresenta excelente 
propriedade analgésica. O efeito anti-nociceptivo 
do Tramadol se dá por meio de um duplo mecanis-
mo de ação (opioide e não opioide) que engloba sua 
atuação em receptores opioides µ e k, em que exer-
ce fraco efeito agonista; complementada por sua 
ação em receptores de monoaminas pelo bloqueio 
na recaptação da norepinefrina (NE) e da serotonina 
(5- HT) (Vazzana et al., 2015). Devido a essa atividade 
mista, a utilização do ativo Tramadol é desprovida de 
efeitos colaterais como dependência, constipação, 
depressão respiratória ou efeitos cardiovasculares ao 
contrário de outros opioides agonistas (Górniak, 2011; 
Steagall & Luna, 2012).

Em cães e gatos, o Tramadol é indicado na dose de 
2 a 4 mg/kg, para alívio do desconforto e sofrimento 
associados à dor durante diversas situações patoló-
gicas bem como no período pós-operatório, com a 
duração do tratamento sendo ajustada a critério do 
médico-veterinário e de acordo com o quadro clínico 
do animal.  

Os AINEs, que estão entre os medicamentos de 
maior prescrição, tanto na medicina humana, como 
na medicina veterinária, constituem uma das classes 
farmacológicas utilizadas na analgesia multimodal 
que visa a administração simultânea de variados fár-
macos com diferentes mecanismos de ação e efeito 
analgésico sinérgico. Apresentam segurança e lon-
gos períodos de ação, alguns deles, como o Meloxi-
cam, pode ser usado uma vez ao dia, durante dias a 
semanas após o procedimento cirúrgico, sendo indi-
cado para controle farmacológico da inflamação e 
da dor aguda e crônica, de intensidade leve a mo-

derada.
Meloxicam é um AINE com excelente propriedade 

analgésica, utilizado para o tratamento de afecções 
musculoesqueléticas, bem como no pré e pós ope-
ratório na dose recomendada de 0,2 mg/kg de peso 
no primeiro dia e 0,1 mg/kg nos demais dias a cada 
24 horas, cuja duração do tratamento ficará a critério 
do médico veterinário.  

 

Tal ativo apresenta atividade inibidora seletiva da 
enzima cicloxigenase-2 (COX-2) mediador químico 
fundamental para o desenvolvimento do processo 
inflamatório, cuja baixa ação em COX-1 minimiza o 
potencial de danos ao trato gastrintestinal e con-
sequentemente reduzindo os quadros de vômito, 
diarreia, inapetência e em casos severos, hepatoxi-
cidade e morte. Além disso, é rapidamente eliminado 
do organismo, mas persiste em locais inflamados ou 
com danos teciduais, sendo frequentemente indica-
do após procedimentos cirúrgicos ortopédicos (Ju-
nior et. al, 2015).

Antibioticoterapia no pós-operatório de procedi-
mentos ortopédicos

Independente do tipo de cirurgia e do local ope-
rado, a administração de antibióticos é indicada 
no pós-cirúrgico, principalmente em situações em 
que poderá ocorrer contaminação como nas lesões 
abertas, trauma grave e naquelas cirurgias que re-
querem tempo cirúrgico extenso acima de duas ho-
ras ou mais, o que comumente ocorre nas cirurgias 
ortopédicas, sendo que a duração da antibioticote-
rapia ficará a critério do veterinário responsável.

Sabe-se que animais com trauma grave de tecido 
mole e/ou ósseo, fraturas múltiplas e procedimentos 
cirúrgicos traumáticos têm maior probabilidade de 
desenvolver infecções na ferida no pós-operatório, 
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sendo que as bactérias mais comuns em pacientes 
ortopédicos são Staphylococcus sp e Streptococ-
cus sp, isolados principalmente em fraturas expostas 
além da Escherichia coli, Proteus sp e Pseudomonas 
sp que são comumente encontradas em processos 
de osteomielite.

Embora muitos desses microrganismos sejam opor-
tunistas, tendo por habitat o ambiente ou a micro-
biota animal, podem apresentar grande potencial 
patogênico, principalmente durante cirurgias orto-
pédicas, uma vez que ossos desvitalizados e lesões 
em tecidos moles podem resultar em meios de cultu-
ra bacteriana (Simionato et. al; 2003).

Dentre os ativos antimicrobianos, a Azitromicina, 
antibiótico derivado semissintético da eritromicina, 
apresenta um amplo espectro de ação, alta biodis-
ponibilidade, meia-vida longa e alta lipossolubilida-
de que associado a elevada afinidade por fagócitos 
chega com grande facilidade ao foco da infecção, 
sendo prescrito rotineiramente no protocolo de tra-
tamento pós-cirúrgico, na dose de 10 mg/kg a cada 
24 horas, com administração do dobro da dose no 
primeiro dia de tratamento. 

Seu mecanismo de ação é bactericida com atua-
ção na inibição da síntese proteica do microrganis-
mo, apresentando atividade contra bactérias aeró-
bias e anaeróbias gram-positivas e gram-negativas 
(Neu, 1991). A Azitromicina apresenta ótima absorção 
oral, com biodisponibilidade de 97% em cães e 58% 
em gatos.  A excreção do ativo é realizada pelo fluido 
biliar e uma porção pela urina. A reorganização es-
trutural deste fármaco confere características farma-
cocinéticas e microbiológicas diferenciais, podendo 
ser absorvida por via oral em dose única diária e em 
ciclos de tratamento curtos, fato este que favorece 
seu amplo uso na terapêutica veterinária (Pereira et 
al., 2009).

O largo espectro de ação da Azitromicina inclui 
bactérias aeróbias e anaeróbias Gram-positivas e 
Gram-negativas, sendo o antibiótico mais potente 
entre os macrolídeos em relação às Enterobactérias 
como a E. coli, bactéria comumente presente nas in-
fecções de feridas cirúrgicas.

Ainda que amplamente utilizados, os antibióticos 
não devem substituir a assepsia da técnica cirúrgica, 
a manipulação tecidual cuidadosa, hemostasia, uso 
criterioso de suturas, eliminação do espaço morto e 
aproximação anatômica dos tecidos. Em hipótese 
nenhuma o veterinário pode descuidar do procedi-
mento cirúrgico, compensando com o uso de anti-

bioticoterapia pós-operatória.

A utilização inadequada de antibióticos pode fazer 
com que eles se tornem ineficazes, causem morbida-
de e mortalidade por intoxicação ou ainda resultem 
no desenvolvimento de bactérias resistentes. Sendo 
que a sobrevivência bacteriana irá depender prin-
cipalmente da virulência, número de bactérias e da 
imunocompetência do hospedeiro.

O uso de antibióticos no pós-operatório deve ser 
baseado no julgamento clínico e no conhecimento 
do mecanismo de ação do ativo, sendo este, indi-
cado para pacientes cirúrgicos com infecções sistê-
micas, infecções no local da cirurgia ou na cavidade 
corporal, cujo objetivo é que tal fármaco seja seleti-
vamente ativo contra os microrganismos infectantes, 
possua baixa intoxicação, elimine as bactérias no 
local da infecção e não influencie negativamente o 
sistema imune do hospedeiro. 

A administração profilática de antimicrobianos no 
pós-cirúrgico tem sido adotado por médicos veteri-
nários a fim de proporcionar uma adequada manu-
tenção da saúde e bem-estar animal após os proce-
dimentos cirúrgicos, assim como o uso de anti-infla-
matórios no controle da dor. Essa terapia que pode 
ser iniciada tanto antes como após o procedimento 
cirúrgico. Desta forma, o uso da azitromicina asso-
ciada ao meloxicam também se torna uma opção 
de terapia profilática, devido ao amplo espectro de 
ação da azitromicina, sendo eficaz para a maioria 
das bactérias mais frequentemente encontradas nas 
feridas cirúrgicas infeccionadas e o meloxicam por se 
tratar de anti-inflamatório com alto poder analgési-
co, de alta segurança e eficácia.
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Conclusão

A escolha do(s) fármaco(s) empregado(s) após pro-
cedimentos cirúrgicos dependerá de fatores como o 
tipo de cirurgia realizada, a classificação da dor pós-
-operatória, a espécie e temperamento do animal, 
doenças intercorrentes, estado clínico e nutricio-
nal do paciente, entre outras variáveis, não haven-
do portanto um protocolo padrão de tratamento. É 
fundamental que a avaliação da dor e de possíveis 
riscos de desenvolvimento de quadros infecciosos 
seja rotina do clínico e sua equipe, para que haja a 
escolha adequada do protocolo analgésico e da an-
tibioticoterapia pós-operatória, resultando em uma 
rápida recuperação pós-cirúrgica e a melhora da 
qualidade de vida do animal em seu período de re-
cuperação.
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