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Introdução

Os anti-inflamatórios não esteroidais 
(AINES) são extensamente utilizados 
na rotina clínica de cães e gatos com 
o propósito de alívio de condições 
dolorosas e inflamatórias agudas ou 
crônicas. Várias são as ações tera-
pêuticas dos AINES, que podem ser 
de caráter periférico, como no caso 
dos efeitos anti-inflamatórios, anal-
gésicos, anti-trombóticos ou anti-
-endotóxicos, ou ainda por atuarem 
diretamente sobre o sistema nervoso 
central (SNC), promovendo ação anti-
pirética e também analgésica.

Inflamação

Qualquer estímulo, seja ele de na-
tureza química, física ou mecânica, 

capaz de iniciar um processo infla-
matório no organismo desencadeará, 
de forma mais ou menos extensa, a 
ativação de uma série de mediadores 
químicos, que terão sua ação cen-
trada principalmente sobre eventos 
vasculares e celulares. Os processos 
inflamatórios são fisiológicos e produ-
zem uma resposta coordenada entre 
o sistema imunológico e o tecido le-
sionado e podem ser caracterizados 
como:

• Processo inflamatório agudo: 
trata-se de resposta inflamatória 
de curta duração que geralmente 
desencadeia os sinais cardinais 
da inflamação, como dor, aumen-
to de temperatura (calor), rubor e 
edema (tumor), além da possibili-
dade de perda da função;

• Processo inflamatório crônico: 
quadro que perdura por tempo 
indeterminado, não apresenta 
um padrão estereotipado, varian-
do de acordo com os tipos de 
mediadores celulares e humorais 
envolvidos.

Vários são os mediadores químicos 
relacionados com o desenvolvimento 
do processo inflamatório, dentre os 
quais, os mais estudados até o mo-
mento são os eicosanóides, lipídeos 
insaturados derivados da cisão do 
ácido araquidônico (AA), pela ação 
de enzimas específicas (fosfolipase 
A2), sendo sua produção vinculada a 
uma série de estímulos. Dessa forma, 
qualquer injúria que promova dano à 
membrana das diferentes células do 
organismo libera frações de AA, que 
diretamente não exercem ação infla-

1



2 3

matória; entretanto, os produtos de sua degradação, formados pela ação de enzimas denominadas cicloxi-
genases (COX) e lipoxigenases (LOX), são mediadores químicos fundamentais para o desenvolvimento do 
processo inflamatório, tais como:

• Derivados das cicloxigenases: prostaglandinas (PGs), tromboxanos e prostaciclinas;

• Derivados das lipoxigenases: leucotrienos e lipoxinas.

Algumas prostaglandinas atuam centralmente e perifericamente no sistema nervoso, ação que resulta em estímulos do-
lorosos; outras estão relacionadas com a resposta de hiperalgesia; há aquelas que sensibilizam receptores para agentes 
que causam dor, como a bradicinina, serotonina e histamina; e que atuam ainda no hipotálamo, aumentando o limiar 
térmico (potencial pirético).

Figura 1 - Demonstração esquemática do mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) relacionado à 
inibição das cicloxigenases (COX-1 e COX-2).

EFEITOS BENÉFICOS:
PROTEÇÃO GASTROENTÉRICA

HEMOSTASIA RENAL
E ADEQUADA FUNÇÃO

PLAQUETÁRIA 

EFEITOS
INFLAMATÓRIOS:
DOR, RUBOR,
CALOR E EDEMA

DANO
CELULAR

AC. ARACDÔNICO

PROSTAGLANDINAS

COX-1

FOSFOLIPASES FOSFOLIPASES

CICLOXIGENASES

AINES NÃO SELETIVOS COX-2

AINES SELETIVOS DE COX-2

ESTÍMULO FÍSICO/
QUÍMICO/ MECÂNICO

FISIOLÓGICA/ CONSTITUTIVA

COX-2

KETOFENKETOFEN

CARPRODYL

INDUZÍVEL/ INFLAMATÓRIA

Mecanismo de ação dos AINES

O mecanismo de ação dos AINES consiste, basicamente, na inibição das cicloxigenases (COX), que acarretará 
na diminuição de endoperóxidos cíclicos, tais como PGs, tromboxanos e prostaciclinas, importantes na media-
ção da dor e inflamação. Foram identificados dois tipos de cicloxigenases, sendo duas isoformas COX distintas, 
COX-1 e COX-2, que determinam no organismo diferentes funções.

Os produtos da quebra do AA pela COX-1 levam a formação de PGs relacionadas às atividades homeostáticas fisio-
lógicas (agregação plaquetária, coagulação e vasoconstrição) do endotélio vascular, mucosa intestinal, sistema renal 
(ductos coletores medulares renal), respiratório, hepático e esplênico; enquanto os produtos originados da cisão do AA 
por meio da COX-2 levam a formação de PGs que participam dos eventos inflamatórios, alérgicos e febris, estando 
sua atividade principalmente associada à processos patológicos, como dor, inflamação e febre (Figura 1).

A maior parte dos AINES inibe indiscriminadamente 
tanto a COX-1 (constitutiva) quanto a COX-2 (infla-
matória), sendo que muitos dos efeitos adversos dos 
AINES não seletivos, quais sejam, aqueles que pro-
movem o bloqueio das duas enzimas, são atribuídos à 
inibição da COX-1. Dessa forma, os AINES podem ser 
classificados em COX não específicos (COX-1 e 2), e 
COX-2 seletivos.

Devido à inibição da síntese de PGs, e na dependência 
da seletividade dos AINES (COX-1 e 2 ou COX-2 sele-
tivo), o uso dessas substâncias pode acarretar efeitos 
colaterais distintos, como gastrites difusas, úlceras e/
ou erosões gástricas, gastroenterite hemorrágica, injú-
rias renais (agudas ou crônicas), síndromes necróticas, 
nefrites e hepatotoxicidade, dentre outros. Também 
podem ocorrer anormalidades no metabolismo hídrico 
e desequilíbrio nos níveis de sódio e potássio (edema), 
bloqueio da agregação plaquetária devido à inibição 
da síntese de tromboxanos, e possíveis lesões à car-
tilagem articular e reações de hipersensibilidade em 
pacientes suscetíveis.

Com o intuito de evitar a ocorrência desses efeitos 
colaterais causados pela inibição dos dois tipos de ci-
cloxigenases, os AINES seletivos COX-2 são aqueles 
preferencialmente indicados nos quadros inflamatórios 
e dolorosos crônicos nos quais há necessidade de tra-
tamento anti-inflamatório por longos períodos (p.ex. 
osteoartrites), pela possibilidade de utilização dessa 
classe de fármacos continuamente devido à sua se-
gurança farmacológica, uma vez que os efeitos prote-
tores relacionados à COX-1 seriam mantidos, além da 
excelente eficácia terapêutica.

Os AINES podem ser divididos em dois grandes gru-
pos, quais sejam, dos ácidos carboxílicos (R-COOH) e 
dos enólicos (R-COH). Dentre os derivados dos ácidos 
carboxílicos, estão inseridos os ácidos propiônicos, 
grupo ao qual pertencem o carprofeno (Carprodyl®) e 
o cetoprofeno (Ketofen®).

Carprofeno

O carprofeno é um ácido aril carboxílico e pertence à 
classe de AINES conhecida como derivados do ácido 
propiônico, na qual também se inserem o ibuprofeno, 
cetoprofeno, naproxeno e fenoprofeno. O carprofeno 
inibe preferencialmente a COX-2, bloqueando con-
sequentemente a produção de PGs, mediadores do 
processo inflamatório, com consequente ação anti-in-
flamatória em afecções agudas e crônicas, além de 

promover analgesia e termorregulação. É também o 
agente mais lipofílico dentre aqueles da classe dos 
ácidos propiônicos; equivalente em potência à indo-
metacina, entretanto, menos propenso a causar he-
morragias no trato gastrointestinal, sendo considera-
velmente mais potente no controle dos sinais de dor 
crônica em comparação aos anti-inflamatórios tradi-
cionais.
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Farmacocinética e farmacodinâmica

O mecanismo primário de ação do carprofeno não está bem esclarecido, entretanto, especulações giram em 
torno da migração neutrofílica, envolvimento nas respostas humorais e celulares imunomediadas e sua influência 
nos moduladores espinhais e centrais da dor.

Apesar dos efeitos terapêuticos não serem principalmente dependentes da síntese de prostaglandina, ele é um 
inibidor moderadamente potente da fosfolipase A, além de inibir de forma fraca e reversível a COX. Em doses 
terapêuticas, o carprofeno não inibe igualmente a cicloxigenase e a lipoxigenase, sendo inibidor seletivo COX-2, 
com meia-vida em torno de 8 horas em cães.

A metabolização é realizada no fígado por conjugação e oxidação, e a excreção do conjugado glicurônico ocorre 
principalmente pela via fecal, após excreção biliar.

Indicações clínicas

Sua principal indicação é como analgésico pré e pós-cirúrgico, anti-inflamatório, particularmente, em casos de 
osteoartrites, além da ação antipirética em cães.

Por ser um anti-inflamatório não esteroidal seletivo de COX-2, pode ser utilizado por longos períodos, facilitando 
assim o tratamento de osteoartrites de cães idosos e melhorando a qualidade de vida dos mesmos pela menor 
chance de promoverem efeitos colaterais.

Segurança

Em se tratando de um anti-inflamatório não esteroidal seletivo de COX-2, associado à excelente eficácia de sua 
ação anti-inflamatória, consegue-se minimizar os efeitos colaterais sobre a mucosa gastrointestinal (estômago e 
intestinos), rins e plaquetas, o que confere maior segurança de uso por não interferir na COX-1.

Dessa forma, o carprofeno provoca menor toxicose renal e gastrointestinal quando comparado à outras classes 
de AINES pela manutenção da ação e efeitos fisiológicos das PGs sobre esses órgãos, diminuindo, assim, a 
possibilidade de ocorrência de efeitos adversos. Portanto, é muito seguro para uso prolongado em animais com 
enfermidades crônicas, mas também indicado para emprego em quadros inflamatórios agudos.

Contraindicações

Contraindicado para GATOS, cães com hipersensibilidade ao carprofeno, filhotes com menos de 6 semanas de 
idade, idosos, cadelas gestantes e em lactação, animais destinados à reprodução, cães com desordens hemor-
rágicas, transtornos hepáticos e/ou renais.

Efeitos colaterais

Os possíveis efeitos colaterais ocasionados pela admi-
nistração do carprofeno incluem a ocorrência de vô-
mito, diarreia, letargia, alterações no apetite (hiporexia 
/ anorexia), poliúria e polidipsia. O aumento na ativi-
dade sérica da enzima hepática alanina aminotrans-
ferase (ALT) é a anormalidade clínico-patológica mais 
frequente, entretanto, não foi detectada nenhuma as-
sociação com essas possíveis manifestações clínicas.

Cães com anormalidades renais e/ou hepatobiliares 
devem ser acompanhados clínico-laboratorialmente 
quando tratados com o princípio ativo, devendo-se 
manter monitoramento constante durante o perío-
do de administração do fármaco. Além disso, testes 

bioquímicos são recomendados até cerca de 3 a 4 
semanas após o início da terapia para se verificar a 
possibilidade de desenvolvimento de alterações he-
pato-renais. Da mesma forma, desidratação, ingestão 
inadequada de água, hipovolemia, hipotensão duran-
te procedimentos cirúrgicos, utilização concomitante 
com outros AINES, devem ser evitados a fim de evitar 
intoxicações por carprofeno.

Os tutores devem ser informados quanto aos possí-
veis sinais de intolerância ao fármaco e instruídos a 
interromper o tratamento imediatamente após o surgi-
mento de algum desses.

Carprodyl®

Anti-inflamatório não esteroidal à base de carprofeno, 
indicado para uso em cães, com ação seletiva para 
COX-2. Promove ação anti-inflamatória em afecções 
agudas e crônicas, além de analgésica e antipirética.

Indicado principalmente para casos de osteoartrite, 
bem como no pré e pós-operatório de cirurgias or-
topédicas, em afecções do sistema osteoarticular, ou 
ainda quando da necessidade de tratamentos anti-in-
flamatórios prolongados.

As doses terapêuticas do Carprodyl® são 2,2 mg/kg a cada 12 horas (bid) ou 4,4 mg/kg a cada 24 horas (SID), 
e pode ser utilizado durante 14 dias ou mais, à critério do Médico Veterinário. São três as apresentações comer-
ciais disponíveis, em caixas com dois blísteres com sete comprimidos sulcados (divisíveis) e palatáveis cada, para 
administração via oral (VO), e cujas apresentações variam de acordo com o peso indicado:

• Carprodyl® 25 mg: um comprimido para cada 5kg;

• Carprodyl® 75 mg: um comprimido para cada 15kg;

• Carprodyl® 100 mg: um comprimido para cada 20kg.
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Cetoprofeno

O cetoprofeno, assim como o carprofeno, é um fármaco não esteroidal, derivado do ácido aril carboxílico e per-
tencente ao grupo do ácido propiônico. Possui atividades anti-inflamatória, antipirética e analgésica.

Farmacocinética e farmacodinâmica

Inibidor de dupla ação, já que inibe COX-1 e COX-2, atuando tanto sobre a cicloxigenase quanto sobre a lipoxi-
genase, levando ao bloqueio das respostas inflamatórias celulares e vasculares.

Possui ação analgésica central, pois atravessa rapidamente a barreira hematoencefálica e atua diretamente no 
tálamo, e ação anti-inflamatória periférica, inibindo as prostaglandinas moduladoras da dor, além de agir por inibi-
ção direta da bradicinina e possuir ação estabilizadora de membrana, diminuindo, assim, o efeito potencializador 
da fase vascular da inflamação.

A sua metabolização é realizada no fígado, sendo conjugado com o ácido glicurônico, e sua excreção realizada 
por meio da urina.

Indicações clínicas

O cetoprofeno é indicado para cães e gatos no tratamento das síndromes degenerativas, inflamatórias e/ou 
dolorosas, agudas ou crônicas, particularmente nos quadros osteomioarticulares (artroses, artrites, osteoartrites, 
osteítes, entorses, luxações, fraturas, displasia coxo-femoral, espondiloartroses, calcificações e hérnias de disco, 
pós-operatório de artroplastias, traumatismos e edemas).

Trata-se de um dos mediadores mais potentes no combate à dor, sendo sua ação considerada cerca de 100 
vezes superior à fenilbutazona ou à aspirina. Além disso, estudos demonstraram que em cães submetidos a pro-
cedimentos cirúrgicos (ortopédicos ou de tecidos moles) nos quais se administrou o cetoprofeno tanto no pré ou 
pós-operatório, a eficácia analgésica obtida após o término da cirurgia foi equivalente ou superior àquela com a 
utilização de opióides; em outro estudo, foi verificado que com a administração do cetoprofeno como analgésico 
no pós-operatório em cirurgias de castração eletiva (ovariosalpingohisterectomia (OSH), ou orquiectomia), obser-
vou-se uma melhor recuperação e um retorno às atividades mais rapidamente do que quando comparado ao uso 
da morfina utilizada no pré-operatório.

Quando utilizado por via intramuscular (IM) em procedimentos cirúrgicos, mostrou-se efetivo para proporcionar 
recuperação anestésica isenta de fenômenos excitatórios e não interferindo na adequada sedação. Além disso, 
foi observado satisfatório grau de analgesia durante a avaliação pós-operatória imediata.

Por ser um potente inibidor da síntese de prostaglandinas e prostaciclinas, sua ação analgésica é de longa dura-
ção, devendo para tanto ser administrado a cada 24 horas (SID).

Contraindicações

Contraindicado para fêmeas prenhes, e em animais hipersensíveis ao cetoprofeno ou com administração conco-
mitante de outros AINES, além de diuréticos e anticoagulantes. Não possui restrição para uso em filhotes e 
fêmeas lactantes.

Efeitos colaterais

Apesar de seu uso se mostrar bastante seguro, há o risco de promover toxicidade renal, gastrointestinal e distúr-
bios de coagulação, sendo o vômito a manifestação clínica mais comumente observada nesses casos.

Ketofen®

É um anti-inflamatório não esteroidal não seletivo de 
COX (portanto, com ação em COX-1 e 2), sendo o 
seu princípio ativo o cetoprofeno, o qual tem ação an-
ti-inflamatória, analgésica e antipirética. Indicado para 
cães e gatos no tratamento da inflamação e dor, 
aguda ou crônica, tanto em alterações que envolvam 
tecidos moles ou musculoesqueléticos, síndromes 
metabólicas, além do controle inflamatório e da dor 
pré e pós-operatória.

Seu pico plasmático ocorre em 1 a 2 horas após a administração, e a posologia é de 1mg/kg via oral a cada 
24 horas (SID) durante 3 a 5 dias, ou 2 mg/kg na apresentação injetável, por 1 a 3 dias, ou a critério do Médico 
Veterinário. Está disponível em 3 apresentações comerciais, sendo:

• Ketofen® 5mg: um comprimido para cada 5kg; caixa com um blíster com 10 comprimidos;

• Ketofen® 20mg: um comprimido para cada 20kg; caixa com um blíster com 10 comprimidos;

• Ketofen® 1% Injetável: 0,2ml/kg por via SC em cães e gatos ou IM em cães; frasco com 10ml.
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Anti-inflamatórios não esteroidais e o controle da dor oncológica

Em pacientes oncológicos, a dor é uma manifestação clínica muito importante, a qual deve ser controlada para 
que se promova melhor qualidade de vida ao paciente enfermo. Assim, devido ao alto poder de analgesia dos 
AINES, estão dentre os fármacos recomendados para esse fim, sendo que dependendo da intensidade dolorosa, 
o carprofeno pode ser utilizado para tais pacientes.

No que se relaciona ao tratamento da dor oncológica, o ideal é seguir a escala proposta pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), a qual divide o tratamento em três etapas (Tabela 1).

Tabela 1 - Escala recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para controle da 
dor oncológica (GAYNOR & MUIR III, 2009).

Fases Grau da Dor Terapia

Fase I Leve Não opióides, com adjuvantes quando necessário

Fase II Moderada
Associação de não opióides e baixas doses de 
opióide, com adjuvantes, caso necessário

Fase III Severa Opióides com adjuvantes, caso necessário

Na primeira etapa, os AINES podem 
ser utilizados como analgésicos com 
ou sem associação de adjuvantes 
para o tratamento de dor considera-
da de pequena a média intensidade. 
Nesses casos, fármacos anti-infla-
matórios não esteroidais seletivos de 
COX-2 são a primeira escolha para a 
ação de analgesia leve. Ainda, foi ob-
servado um efeito sinérgico quando 
utilizados em associação com opiói-
des, permitindo, dessa forma, o alívio 
da dor com doses baixas de opiói-
des, minimizando, assim, o efeito se-
dativo geralmente associado com o 
uso desses analgésicos em cães.

Anti-inflamatórios não esteroidais e seus benefícios em determinadas neoplasias

Estudos têm demonstrado que determinados tipos de tumores, como carcinomas (colorretais, gástricos e eso-
fágicos, prostáticos, renais, nasais, de células escamosas na pele, de células transicionais do sistema urinário), 
melanomas e osteossarcomas, expressam altos níveis de COX-2 (Tabela 2), e ainda tumores mamários, depen-
dendo do padrão histológico.

Tabela 2 - Porcentagem de tumores caninos que expressam COX-2 (modificado de ARTOZ-
QUI, 2008).

Tumores Caninos Expressão de COX-2

CCE orais 65-100%

CCE cutâneos 100%

Melanomas orais 60%

CCT urinários 58-100%

Carcinomas colorretais 65%

Carcinomas prostáticos 56-75%

Carcinomas nasais 73-87%

Carcinomas de células renais 67%

Osteossarcomas 23-79%

CCE: Carcinomas de células escamosas; CCT: Carcinomas de células de transição.

Tais achados levantam a hipótese de que a COX-2 pode ser responsável pela progressão do crescimento dos 
tumores nesses órgãos, devido aos altos níveis de prostaglandinas E2. Assim, a COX-2 parece apresentar papel 
vital na regulação da angiogênese, o que está diretamente associado com o crescimento das células neoplásicas 
e maior invasão do processo metastático.

Dessa forma, o uso de AINES pode supostamente atuar reduzindo a progressão de tumores por meio de me-
canismos dependentes ou não da habilidade de inibir COX. Entretanto, ainda existem dúvidas sobre o real me-
canismo de ação dos AINES na progressão dos tumores, havendo a necessidade de outros estudos in vitro e in 
vivo para determinar o quanto a inibição da COX-2 é capaz de prevenir o surgimento dos tumores ou inibir o seu 
crescimento nos animais domésticos.
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Anti-inflamatório não esteroidal,
analgésico e antipirético oral, eficaz no
alívio da dor e da inflamação.

Comprimidos palatáveis
que facilitam o fracionamento
e administração.

Duração do tratamento: 14 dias 
ou a critério do Médico Veterinário.

Ação seletiva COX2 - 
Diminui efeitos colaterais.

Efeito a partir de 1-3 horas 
após administração.

Biodisponibilidade 
acima de 90%

APRESENTAÇÃO
Carprodyl 25 mg - 5 kg
Carprodyl 75 mg - 15 kg
Carprodyl 100 mg - acima de 20 kg
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Anti-inflamatório não esteroidal,
analgésico e antipirético oral, eficaz no
alívio da dor e da inflamação.

Comprimidos que facilitam
o fracionamento e administração.

Ação em COX 1 e 2.

Efeito a partir de 1-2 horas 
após a administração.

Tratamento: 3 a 5 dias 
1 vez ao dia (oral).

APRESENTAÇÃO

Ketofen 5mg (oral) - 1cp/5kg
Ketofen 20mg (oral) - 1cp/20kg

Ketofen 1% (injetável) - 0,2mL/Kg
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