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ABSTRACT: The present study sought to identify which are the main non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), as well as their doses,
recommended by veterinarians who work in northeastern Brazil to treat disorders of the equine locomotor system. To this end, 50
veterinarians were interviewed, selected by means of non-probabilistic sampling. As a 1st option: phenylbutazone (58%) and meloxicam
(16%) were the most recommended; 2nd option: flunixin meglumine (32%) and meloxicam (28%); 3rd option: meloxicam (26%) and
firocoxib (22%). Failure to know the technical dosages of drugs can endanger animal health. The correct use of these drugs is essential to
veterinary practice.
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INTRODUÇÃO
Sabendo-se da importância dos AINEs, bem como seus possíveis efeitos indesejáveis mediante uso indevido, o presente estudo buscou
identificar quais os AINEs mais prescritos por médicos veterinários atuantes na região nordeste do Brasil e doses recomendadas para
tratamento para afecções do sistema locomotor de equinos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada amostragem não probabilística para a composição da pesquisa. Foram entrevistados 50 médicos veterinários atuantes na área
clínica médica de equinos que atuam no nordeste do Brasil, não necessariamente tendo sua formação acadêmica no mesmo estado de
atuação. As questões tiveram como propósito a caracterização dos principais AINE’s utilizados pelos profissionais para o tratamento das
afecções do sistema locomotor de cavalos e as doses recomendadas. Para as dosagens, as respostas foram comparadas as doses descritas
por Knottenbelt & Malalana (2015). O estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa com seres humanos (CEP) / UFOB Nº CAAE
23872919.3.0000.8060.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O inibidor não seletivo fenilbutazona foi destaque e os inibidores seletivos para COX-2 (meloxicam e firocoxib) foram presentes na pesquisa
(Tab.1). A FDA (Food and Drug Administration), aprova o uso de seis AINE’s em equinos: flunixin meglumine, fenilbutazona, ketoprofeno,
diclofenaco, ácido meclofenâmico (inibidores não seletivos) e o firocoxib (inibidor seletivo). Outros fármacos, a exemplo do meloxicam, são
usados e investigados nos equinos, no entanto, constituem uso “extra-label”, conforme descrito na Lei de Uso e Esclarecimento de
Medicamentos Animais (AMDUCA) (Santos Júnior et. al., 2020). A fenilbutazona é considerada uma boa opção para o controle da dor e
inflamação de lesões locomotoras em equinos, pois promove boa analgesia das estruturas musculoesqueléticas, enquanto que o flunixin
meglumine é mais efetivo para proporcionar analgesia visceral (Head e Feldmann, 2014). Em relação as dosagens recomendadas, foram
observadas subdoses e superdosagens (Tab.2). Foram agrupadas em “outros” as respostas que não condiziam com doseficação
recomendada em literatura (responderam em ml, ml/kg e por recomendação de fabricante).

CONCLUSÃO
Os AINE’s mais recomendados para tratamento das afecções locomotoras por médicos veterinários de equinos da região nordeste do Brasil
são Fenilbutazona, flunixin meglumine e meloxicam. O correto uso desses fármacos, respeitando as características do indivíduo como peso,
idade e condição clínica geral é essencial a prática veterinária e perfazem características essenciais ao bem-estar-animal.
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Fármacos 1a Opção 2a Opção 3a Opção

Fenilbutazona 58% 6% 10%

Flunixin meglumine 8% 32% 10%

Diclofenaco 0% 0% 2%

Meloxicam 16% 28% 26%

Firocoxib 12% 6% 22%

Dipirona 4% 4% 0%

Ác. Acetilsalicílico 0% 0% 0%

DMSO 2% 14% 14%

Cetoprofeno 0% 6% 10%

Outros 0% 0% 0%

Me recuso a responder 0% 4% 6%

Não sabe responder 0% 0% 0%

Opções e fármacos

< Valor de 

referência

Dentro do 

valor de 

referência

> valor de 

referência Outros  

Não 

sabe 

Se 

recusa

1ª Opção Fenilbutazona (58%) 0,0% 65,5% 0,0% 17,2% 7,0% 10,3%

2ª Opção Flunixin meglumine 

(32%) 0,0% 25,0% 0,0% 37,5% 12,5% 25,0%

3ª Opção Meloxicam (26%) 23,1% 30,8% 15,4% 0,0% 15,4% 15,4%

Tab. 1. Principais AINE’s recomendados por médicos veterinários da
região nordeste do Brasil para tratamento das afecções do sistema
locomotor de equinos.

Tab.2. Principais opções de fármacos e intervalo médio de dosagens para tratamento das afecções do
sistema digestório de equinos recomendados por médicos veterinários da região nordeste do Brasil.
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