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SEGURO PARA  
O ALÍVIO DA DOR  
EM TODAS AS  
FASES DA VIDA.

www.agener.com.br - SAC: 0800 701 1799
Material dirigido direto e unicamente a profissionais 
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 Carproflan 2,2 mg / Kg - 12/12 h
Peso 25 mg 75 mg 100 mg
5 kg ½ - -

10 kg 1 - -

15 kg 1 + ½     ½ -

20 kg - -    ½ 

30 kg -  1 -

40 kg - -    1 

Apresentações: 25 mg / 75 mg / 100 mg: cartuchos com 
14 comprimidos palatáveis e bissulcados.

        25 mg, 75 mg e 100 mg: 2,2 mg / kg / VO / a cada 12 
horas ou 4,4 mg / kg / VO / a cada 24 horas / 14 dias*.

Comprimidos palatáveis

*Ou a critério do Médico Veterinário.

SEGURANÇA:

Seguro para filhotes: indicado para cães a partir de 6 semanas de vida.

Anti-inflamatório não esteroidal (AINE) seletivo de COX-2 com efeito analgésico, anti-inflamatório, antipirético, com maior 
segurança gastrointestinal.

Estudos demonstram que o carprofeno confere menos efeitos adversos quando comparado aos anti-inflamatórios 
altamente seletivos de COX-2 (COXIBES).

Eficaz para o tratamento da dor aguda e crônica: clinicamente eficaz para o alívio da dor aguda (por exemplo pós-
operatório e traumas) e dor crônica (osteoartrite e dor oncológica).

Uso prolongado: estudos publicados demonstraram menor incidência de efeitos adversos em cães tratados por período 
prolongado.

Efeito condroprotetor: inibe a degeneração e estimula o reparo articular.

BENEFÍCIOS DO CARPROFENO  

Anti-inflamatório, analgésico e antitérmico;

Fácil administração: comprimidos palatáveis;

Pode ser administrado a cada 12 ou 24 horas;

Apresentações adequadas para todos  
os tamanhos de cães.
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O carprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), inibidor da cicloxigenase, com efeitos analgésicos e anti-inflamatórios 
pronunciados. Estudos in vitro demonstraram que a sua capacidade de inibir a COX-2 é até 100 vezes superior à sua capacidade de 
inibir COX-1, indicando que é um inibidor seletivo de COX-2, conferindo maior segurança.

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são cruciais no tratamento da dor aguda, como no perioperatório, 
mas também possuem papel extremamente importante no tratamento da dor crônica. O carprofeno tem 
demonstrado ser clinicamente eficaz no alívio da dor de cães que sofrem com osteoartrite e dor oncológica.

A dor oncológica pode ser atribuída à sensibilização tecidual, aumento da produção de mediadores inflamatórios pelo tumor, 
acidose tecidual localizada, modulação da dor alterada e compressão de nervos. A terapia com anti-inflamatórios não 
esteroidais, com ou sem modalidades adjuvantes não opioides, constitui o primeiro passo no tratamento da dor oncológica, 
isso tanto na veterinária como na medicina humana, fato esse que podemos observar analisando a Escada Analgésica da 
Organização Mundial da Saúde (Figura 1).

Figura 1: Escada Analgésica da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Escada Analgésica da OMS é a padronização do tratamento analgésico da dor baseada em 
uma escada de acordo com a intensidade de dor que o paciente apresenta e, como podemos 
verificar, os AINEs estão presentes em todos os degraus para o tratamento da dor.

No entanto, em estudo realizado por Payne-Johnson e colaboradores (2015), no qual o 
carprofeno foi utilizado em 64 cães durante 134 dias consecutivos para tratamento da dor 
decorrente de osteoartrite, apenas 1 paciente apresentou efeitos adversos.

É comum o receio do médico veterinário quanto a ocorrência de eventos adversos relacionados ao uso de AINEs em cães e 
gatos, porém, podem ser minimizados pelo seu uso adequado, conforme descrito na Tabela 1.

Os sinais clínicos de efeitos adversos mais comuns dos AINEs estão relacionados ao trato gastrointestinal e incluem vômitos, 
diarreia e inapetência. Estudos indicam que os AINEs que poupam a COX-1, produzem uma frequência menor de lesões do 
trato gastrointestinal, embora os inibidores de COX-2 altamente seletivos (COXIBES), possam realmente produzir 
mais eventos adversos, o que faz do carprofeno uma ótima opção para o tratamento da dor, já que ele demonstra 
ser um inibidor moderado de COX-2 quando comparado a outras moléculas.

TRATAMENTO DA DOR  
EM CÃES COM OSTEOARTRITE

Em muitos casos para se obter a analgesia adequada, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais por período prolongado se 
faz necessário, porém, ainda existe muita resistência por parte dos veterinários dada a preocupação com os efeitos colaterais.

Em outro estudo, realizado com 805 cães tratados com carprofeno por 30 dias, 
apenas 24 (2,98%) pacientes apresentaram algum efeito adverso, ou seja, os efei-
tos adversos relacionados aos anti-inflamatórios existem. Devemos ter cuidado 
ao utilizá-los, porém, isso não impede o seu uso por um período mais prolongado 
quando os pacientes são beneficiados.

805 CÃES TRATADOS 
com carprofeno por 30 dias

(2,98%)
24 pacientes apresentaram algum efeito adverso

Fonte: Modificado de Epstein, M.E.; Rodanm, I.; Griffenhagen, G.; Kadrlik, J.; Petty, M.C.; Robertson, S.A.; Simpson, W.; AAHA/AAFP pain management guidelines for dogs and cats. 
Journal of Feline Medicine and Surgery. v.17, n. 3, p. 251-272, 2015.

Tabela 1: Oito maneiras de prescrever os AINEs com tranquilidade.

1
• Utilize uma abordagem analgésica equilibrada e integrada. 
• O emprego de mais de um analgésico faz parte de diversos protocolos para o controle da dor.

2 • Otimização da dosagem: dosagem baseada no peso corporal magro. Embora não existam evidências definitivas de que a redução da 
dose de AINE reduz o risco de eventos adversos, alguns clínicos recomendam a titulação para a menor dose efetiva.

3

• Obter um histórico completo de medicação - evitar ou usar extrema cautela com o uso concomitante ou recente de AINEs e/ou corti-
costeroides. Precauções adicionais devem ser tomadas devido a possíveis interações medicamentosas:
• Evite associar com furosemide, e tenha cuidado com inibidores da enzima conversora de angiotensina.
• Evite associar com fármacos potencialmente nefrotóxicos (por exemplo aminoglicosídeos e cisplatina).
• Cautela ao usar com múltiplos fármacos que se ligam fortemente às proteínas (por exemplo fenobarbital, digoxina, ciclosporina e 

agentes quimioterápicos)

4
• Seja criterioso na seleção dos pacientes. Evite os AINEs em pacientes com as seguintes condições existentes:

• Desidratação, hipovolemia, insuficiência cardíaca congestiva e hipotensão.
• Disfunção renal, cardíaca ou hepática.

5 • Reconheça os primeiros sinais de eventos adversos e suspenda o tratamento com AINE imediatamente, especialmente nos casos de 
quaisquer sinais gastrointestinais em cães e gatos com apetite diminuído.

6 • Forneça instruções verbais e por escrito ao proprietário para descontinuar o tratamento e retornar ao consultório ao primeiro sinal de 
um evento adverso.

7

• Realizar monitorização laboratorial para os pacientes em tratamento crônico com AINEs. A frequência dependerá do fator de risco do 
paciente:
• Baixo risco - no primeiro mês após o início da terapia e após 6 meses.
• Pacientes em risco - monitore a cada 2 a 4 meses, dependendo da avaliação do fator de risco.

8 • A associação de gastroprotetores é indicada para tratar as gastropatias ou impedir a sua ocorrência.  
Inibidores da bomba de prótons, antagonistas H

2 
e sucralfato podem ser úteis.
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Também podemos citar o estudo de Luna e colaboradores, no qual os animais foram tratados por 90 dias com diferentes 
anti-inflamatórios e ao compará-los, o carprofeno foi o que teve menor incidência de efeitos adversos.
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