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A nalgesia em Animais de Experimentação

Ekaterina Akimovna B. Rivera

INTRODUÇÃO

O termo analgesia é, na acepção da palavra, ausência de dor. No homem, dor e analgesia podem ser
avaliadas por meio de relatos verbais sobre a sensação sentida; nos animais, estas só podem ser avaliadas
indiretamente, por meio de atitudes comportamentais ou de dados fisiológicos.

Para relacionar a dor nos animais com o que é sentido pelo homem, é essencial um pouco de antropomorfismo.
Como o termo dor se refere a um estado subjetivo, ele só poderia ser aplicado quando se referisse ao     homem.
Porém, como o homem e o animal apresentam     em comum estruturas neurológicas e processos fisiológicos, e em
virtude da existência, em animais, de manifestações comportamentais comparáveis àquelas observadas no homem
quando em estado de dor, tornou-se, no mínimo, eticamente prudente aceitar que o sofrimento animal é equivalente
ao sofrimento humano quando ambos forem sujeitos a um mesmo fator que induza à dor. Por isso, é essencial
que, na ausência ou evidência da dor, se pressuponha que qualquer estímulo ou experiência produtora de     dor
e desconforto em humanos também cause o mesmo efeito nos animais. Esse ‘postulado de analogia’     deve ser
aceito, a menos que sua invalidade seja provada em casos específicos (Lasa, 1990).

Seria bem melhor se pudéssemos avaliar, com segurança, a dor que sente um animal pelos sinais
comportamentais e fisiológicos apresentados. Não há garantias de que se possa reconhecer a dor por meio de
comportamentos análogos, porque avaliar a intensidade de estados subjetivos pode não ser o meio mais correto,
em razão das diferenças interespecíficas nas relações entre o estado de dor e as manifestações comportamentais
influenciadas por vários fatores. Não se pode afirmar que um porco que grita quando contido fisicamente
sofre mais do que um animal que morre atropelado, porém calado. Se formos comparar mamíferos com outros
vertebrados, como o peixe, ou com invertebrados, as conclusões sobre dor se tornam ainda mais problemáticas.

A redução ou alívio da dor é considerado, por Flecknell (1994), como um aprimoramento no cuidado
dos animais. Devemos saber como avaliar e monitorar a dor, se quisermos que os animais sejam tratados
humanitariamente e com ética. Além das preocupações éticas, a dor acarreta variáveis indesejáveis à pesquisa,
que podem interferir significativamente na interpretação dos estudos. Os pesquisadores e os tratadores de
animais devem conhecer o comportamento normal dos animais de experimentação, pois o sucesso ou o fracasso
do estudo pode depender da experiência do técnico em observar os animais para poder minimizar a dor
(Montgomery Jr., 1987).

Mas, o que é a dor? Todos sabemos o que é, mas achamos difícil defini-la.
A dor é definida (Wolfenhson & Lloyd, 1994) como uma experiência emocional e sensitiva desagradável

associada com lesão de tecido, potencial ou real. Outros autores dividem a dor em física e emocional, definindo
a primeira     como uma percepção evocada por estímulos que lesionam ou que têm a potencialidade de lesar
tecidos, excitando nervos específicos – um exemplo é a dor causada por intervenções cirúrgicas, mesmo
quando bem conduzidas. A dor emocional em animais pode ser definida     como uma reação emocional
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desagradável a estímulos internos ou externos que resultam em estado de ansiedade ou frustração, como, por
exemplo, níveis de ruídos, incapacidade para controlar seu meio ambiente.

Também não há palavra para diferenciar a dor tolerável da intolerável. É difícil determinar exatamente
quando é atingido um nível máximo     de dor. O nível de intolerância à dor é aquele em que o animal, se
possível, tenta eliminar ou reduzir o estímulo que a causa.

Em lugar de se tentar exaustivamente um conceito indefinível de dor, deve-se simplesmente estudar os
esforços do animal para equilibrar seu ambiente interno e, então, ajudá-lo ou pelo menos não nos intrometermos
nesses esforços sem razão plausível.

Há várias respostas estereotipadas à dor nos animais, principalmente nos mamíferos. As respostas à dor
variam não só entre as espécies, mas também entre indivíduos da mesma espécie.

As respostas à dor se manifestam quando o animal:

· modifica o comportamento consciente para evitar a situação dolorosa (requer função de alto nível do SNC);
· responde automaticamente para se proteger, ou parte de si mesmo, por exemplo, pelo reflexo de retração

ou de imobilidade;
· passa a experiência para outros do grupo assegurando, assim, a sobrevivência de alguns indivíduos da

população. Isso pode ocorrer por meio de vocalização ou da liberação de feromônios, e pode causar
estresse aos outros animais próximos, especialmente se estes não puderem reagir como exigido por seu
comportamento normal.

Há vários fatores que modificam a resposta à dor. Estes devem ser considerados quando a dor for avaliada
qualitativamente. Dentre outros fatores, podem ser mencionados:

• Dados individuais do animal, tais como espécie, idade e origem. Eles irão influenciar a resposta do
animal aos estímulos dolorosos.

• Histórico do animal e do estabelecimento. Considere problemas prévios encontrados, o curso dos
problemas atuais, o ambiente onde o animal está alojado, os procedimentos que estão sendo executados
e os problemas de doenças.

• Exame clínico do animal para avaliar sua condição atual,     devendo ser observado com atenção:
 os sintomas fisiológicos, tais como batimentos cardíacos, freqüência respiratória, temperatura

corporal, tonicidade muscular;
os sintomas bioquímicos, tais como níveis de ACTH e endorfinas;
os padrões de alimentação, por exemplo, quantidade ingerida.

• Estado mental: observe se o animal está     apático, deprimido, agressivo ou hiperexcitado, principalmente
se tais traços são variáveis de seu comportamento habitual. O técnico encarregado do cuidado do animal
é, em geral, a melhor pessoa para observar essas alterações no comportamento.

• A atividade do animal pode variar desde a inatividade total até a hiperatividade. Observe se há alterações
no andar, na postura ou expressão facial.

• A vocalização vai depender da espécie, e há uma grande variedade de sons produzidos por cada uma. O
som produzido pode estar fora do alcance da audição humana (ultra ou infra-som) e, portanto, passar
despercebido, ao mesmo tempo que causa     desconforto a outros animais da mesma espécie.

• Resposta aos analgésicos: se for administrada uma droga analgésica, e a condição e o comportamento do
animal melhorarem, este pode, então, ser um diagnóstico útil para constatar que havia dor.

Essa é somente uma descrição geral de como avaliar a dor qualitativamente; é necessário considerar como
quantificá-la para poder julgar se é necessário aliviá-la, ou se o grau de dor está dentro dos limites aceitáveis.

Wolfenhson & Lloyd (1994) propõem que sejam observados vários sintomas clínicos para a avaliação da
dor, o que ajudaria a indicar se o animal está ou não sofrendo. Esses sintomas são:



249

Analgesia em animais de experimentação

• aparência;
• consumo de água e alimento;
• sintomas clínicos;
• comportamento normal;
• comportamento provocado.

São atribuídas notas de 0 a 4, dependendo da intensidade dos sintomas, e a soma total dos pontos de cada
sintoma indica a intensidade da dor do animal. O uso desse sistema permite que o animal seja observado mais
de perto, e isto faz com que sejam melhores os padrões de cuidado com os animais. Lembre-se que, no caso de
dúvida, em relação a se acabar ou não o experimento, o bem-estar do animal deve vir sempre em primeiro lugar.

É condição indispensável que as pessoas envolvidas com o experimento a ser realizado, ou com a criação
dos animais, conheçam bem o comportamento normal da espécie com a qual estão trabalhando, para que
possam avaliar a dor quando esta afetar os animais.

Soma (1987) relaciona uma série de sintomas clínicos e comportamentais que os animais podem apresentar
em caso de dor. Quando a dor for ‘aguda’     podemos ter:

• POSTURA DE GUARDA – tentativa de se proteger, fugir ou morder;
• GRITOS – movimentos;
• MUTILAÇÃO – lamber, morder, coçar, tremer;
• INQUIETAÇÃO – caminhar, deitar e levantar, peso de um lado só;
• SUDORESE – no cavalo;
• DEITADO – período de tempo não-usual;
• CAMINHAR – relutância em se mover, dificuldade para levantar;
• POSIÇÕES ANORMAIS –     cabeça para baixo, abdômen contraído.

A dor ‘crônica’     é a mais difícil de ser avaliada, e os seguintes comportamentos devem ser observados:

• redução da atividade;
• perda do apetite;
• alterações da personalidade;
• esconder-se em um canto;
• recusa em se movimentar;
• alterações na urina;
• alterações na consistência das fezes;
• falta de higiene pessoal;
• automutilação.

No caso de dor crônica, pode haver um ciclo de dor ⇒ lesão ⇒ dor difícil de controlar.
Há uma grande variação nas respostas comportamentais entre espécies e entre indivíduos da mesma

espécie. Os animais endogâmicos (inbred) possuem menor variabilidade individual.

SINTOMAS DE DOR ESPECÍFICOS DAS ESPÉCIES

• CAMUNDONGO     –     varia entre as     diferentes linhagens
aumento do tempo de sono;
perda de peso/desidratação;
piloereção e postura encurvada;
isolados do resto do grupo;
gritam ao serem tocados.
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• RATO

vocalização;
perda de peso;
piloereção/postura encurvada;
hipotermia;
descarga ocular (cromodacriorréia);
ato de lamber-se;
maior agressividade.

• COBAIA

vocalização;
não resistem quando segurados;
não respondem aos estímulos;
em geral, sonolentos e sem agressividade.

• COELHO

diminuição do consumo de água e alimento;
olham para a parte de trás da gaiola;
movimentos limitados;
 fotossensibilidade;
acima de tudo, estóicos.

• HAMSTER

perda de peso;
período maior de sono;
aumento da agressividade ou depressão;
diarréia.

• GATO

perda do apetite;
falta de higiene pessoal;
aparência de demência;
 ronronar;
vocalização variável.

• CÃO

mais quietos e menos alertas;
inapetência, tremores e respiração difícil;
morder o local afetado.

• RUMINANTES

deprimidos, inapetência;
ranger de dentes;
redução na ruminação e eructação.

• PORCOS

comportamento anti-social;
vocalização.
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• RÉPTEIS

contração dos músculos;
perda de peso, anorexia.

• PRIMATAS NÃO-HUMANOS

pouca reação à dor;
aparência miserável, postura encolhida;
expressão triste/evitam a companhia;
falta de higiene pessoal;
 inapetência.

• PEIXES

movimentos musculares fortes;
comportamento natatório anormal.

Considerando o que foi dito anteriormente sobre dor em animais de laboratório, há  necessidade de evitá-
la e de controlá-la. A dor é, em geral, desnecessária na maioria dos procedimentos científicos. O uso de
analgésicos durante ou após intervenções dolorosas deve fazer parte integrante dos protocolos de experimentação.
Em caso de intervenções cirúrgicas, a dor deverá ser avaliada para saber da necessidade ou não de se administrar
analgésicos. A questão não é só a de se administrar um analgésico, é preciso reavaliar o quadro para saber se a
dor foi controlada. Em certos casos, pode ser que um tipo de analgésico seja contra-indicado, porém é difícil
não haver nenhum outro viável para o caso específico.

É de grande importância lembrar e salientar que a dor produz alterações fisiológicas que não só dificultam
a recuperação do animal como podem também afetar seu experimento e bem-estar.

Os analgésicos utilizados são de duas categorias: opióides e esteróides não-esteroidais     (NSAIDS).
Quando na avaliação a dor for considerada de moderada a severa, os opióides são as drogas de eleição

para produzir o alívio da dor. O período de duração de seu efeito é, em geral, de quatro horas e há uma grande
variedade de opióides disponíveis. Estes provocam efeitos hipnóticos e analgésicos e também     depressão
significativa nos sistemas respiratório e cardiovascular, bem como alterações no sistema termorregulador.
Entretanto, os efeitos colaterais não devem ser usados como desculpa para não aliviar a dor, pois estes têm sido
evitados utilizando-se uma dosagem menor     (Green, 1982).

Os opióides mais utilizados em medicina veterinária incluem, mas não se limitam, a (o):

• MORFINA – droga mais usada. Possui até quatro horas de duração de alívio da dor. Em cães, causa
problemas gastrointestinais. Ao contrário do que se acredita, pode ser usada com segurança em gatos;

• MEPERIDINE – efeito semelhante ao da morfina. É usado em cães por não apresentar complicações
gastrointestinais. Útil em cavalos;

• FENTANIL – combinado com droperidol produz analgesia profunda. Tem curta duração e apresenta
menos efeitos colaterais;

• OXIMORFONE – mais potente que a morfina, estabilidade cardiovascular maior que os outros opióides.
Muito usado combinado com diazepam ou acepromazina em animais velhos e doentes;

• ETORFINA – mais usado em flechas para imobilizar animais selvagens e de zoológico. É extremamente
potente. Também usado com sucesso em alguns animais de sangue frio. Esse opióide é perigoso para
humanos. Reversor: diprenorfina (M5050);

• CARFENTANIL – preferido pelos veterinários de zoológicos por sua alta potência. Pode ser administrado
por meio de spray na mucosa nasal ou bucal. Reversor: ciprenorfina (M 285) ou diprenorfina. Fatal
para o homem se injetado acidentalmente.
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A maior preocupação com os analgésicos citados antes são os efeitos colaterais:

• VÔMITOS – só ocorre nas espécies que vomitam – não é o caso dos suínos, ovinos, roedores e coelhos;
• DEPRESSÃO RESPIRATÓRIA     – – – – – não tão significativa em animais quanto no homem;
• HIPOTENSÃO.

Outra contra-indicação é o uso de opióides em traumatismo craniano. Os opióides aumentam a
pressão intracraniana e o fluxo sangüíneo cerebral em virtude do aumento da tensão de CO2 como
conseqüência de seu efeito depressivo na ventilação. A procura por analgésicos com menos efeitos
colaterais do que os agonistas m puros levou ao desenvolvimento de agonistas m parciais e agonistas
kappa, como:

• BUTORFANOL     – analgésico sintético com potência cinco vezes maior que a da morfina. O grau de sedação
ocorre e a depressão respiratória atinge um efeito máximo que não aumenta com o aumento das doses. A
analgesia dura de 2 a 5 horas;

• BUPRENORFINA – é o analgésico de escolha para os animais de     laboratório. Ação: de 8 a 12 horas. Antagoniza
os efeitos depressores dos agonistas opióides.

ANTAGONISTAS OPIÓIDES

• HIDROCLORETO DE NALOXONE – reverte os efeitos dos opióides (isto inclui a analgesia). Não produz
depressão respiratória ou cardiovascular;

• NALONORFINE e DIPRENORFINE.

ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIS (NSAIDS)
Os antiinflamatórios não-esteroidais são usados no controle da dor de intensidade leve a moderada e são

muito úteis quando o uso de opióides não é possível. Eles não possuem senão pequena ação analgésica
central. A ação dessas drogas reduz a inflamação e, assim, a sensibilidade periférica.

EFEITOS COLATERAIS ALTERAM FUNÇÃO RENAL E ULCERAÇÃO GÁSTRICA

Os gatos metabolizam esses agentes lentamente e, portanto, não devem ser tratados com freqüência.

Ação de Alguns Analgésicos:
• ASPIRINA     – ineficaz para dores viscerais;
• NAPROXEN – usada quando a aspirina não faz efeito;
• FLUNIXIN – maior efeito analgésico, usado para dores osteoartríticas. Causa grandes problemas

gastrointestinais no cão;
• DIPIRONA – analgésico, antipirético, antiinflamatório. Pode acarretar discrasia sangüínea;
• KETOPROFEN e CARPROFEN – 30 vezes mais potente que a aspirina. Não produzem ulceração gastrointestinal

e são de longa duração (até 24 horas).
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CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O MANEJO DA DOR

É importante reconhecer que a dor tem um componente emocional e que sua intensidade está associada
à presença de outras emoções como, por exemplo, o medo.

O uso de analgésicos não deverá se limitar somente quando de intervenções cirúrgicas ou traumatismos,
mas também deverá ser incluído no plano de cuidados com o animal para prover o seu bem-estar.
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