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RESUMO 

 

Este trabalho foi dividido em três capítulos, sendo o primeiro a revisão de literatura. Nos 
capítulos 2 e 3, objetivou-se estabelecer a dose de lipopolissacarídeo (LPS) de E. coli, 
administrada via intra-articular, capaz de desenvolver sinais de sinovite em ovinos sem 
desencadear sinais sistêmicos, para padronização de um modelo álgico para estudos de dor, e 
avaliar os efeitos analgésicos do tramadol, via epidural, após indução da sinovite 
experimental. No estudo descrito no capítulo 2, foram utilizados 14 ovinos machos, 
castrados, clinicamente saudáveis. Na fase 1 deste estudo, administrou-se 0,5 mL de tampão 
fosfato (PBS) contendo 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 ng de LPS na articulação femorotibiopatelar 
direita. Na segunda fase, administrou-se 0,3 mL das doses de 1,0 e 2,0 µg de LPS. Na terceira 
fase, foram inoculadas as doses de 0,5 e 1,0 µg por articulação. Parâmetros clínicos, 
avaliação por escalas e exame ultrassonográfico da articulação foram realizados. A dose de 
0,5 µg foi considerada a mais adequada, por ser a menor dose testada, capaz de causar 
claudicação em todos os animais, sem gerar sinais sistêmicos da inflamação. No estudo 
descrito no capítulo 3, foram utilizados 12 ovinos machos, castrados, clinicamente saudáveis. 
A dose de 0,5 µg de LPS foi inoculada no recesso medial da articulação femorotibiopatelar 
esquerda. Os animais foram divididos em grupo tratamento (GT), tratados com 2,0 mg/kg de 
tramadol via epidural, e grupo controle (GC), tratados com solução salina 0,9%, a cada seis 
horas, durante 24 horas. Avaliaram-se parâmetros clínicos, os escores de claudicação, dor à 
flexão do membro e edema local, e a cinética e cinemática da marcha. Os resultados das 
variáveis clínicas e biomecânicas foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguida 
de teste de Student-Newman-Keuls. Os resultados dos escores foram submetidos aos testes de 
Kruskall-Wallis e Friedman. Considerou-se nível de significância de 5%. A administração de 
2,0 mg kg-1 de tramadol, via epidural, promoveu analgesia discreta em ovinos submetidos a 
sinovite experimental, diminuindo a intensidade da sensação dolorosa nos momentos de 
máxima resposta inflamatória.  
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ABSTRACT 

 

Our study was divided into three chapters, the first being literature review. In chapters 2 and 
3, we aimed to establish the dose of lipopolysaccharide (LPS) of E. coli, administered intra-
articularly, capable of developing signs of synovitis in sheep without triggering systemic 
signals, to standardize a pain model, and to evaluate the analgesic effects of tramadol, via 
epidural, after induction of experimental synovitis. In the study described in Chapter 2, 14 
male, castrated, clinically healthy sheep were used. In phase 1, 0.5 ml of phosphate buffered 
saline containing 0.5; 1.0; 1.5  and 2.0 ng LPS was administered in the right stifle joint. In the 
second phase, 0.3 mL of PBS containing 1.0 and 2.0 µg of LPS were administered. In phase 
3, doses were reduced to 0.5 and 1.0 µg of LPS. Clinical parameters, pain scales, and 
ultrasonographic examination of the joint were evaluated. The dose of 0.5 µg was considered 
the most adequate because it was the lowest dose tested, capable of causing lameness in all 
animals, without systemic signs of inflammation. In the study described in Chapter 3, 12 
male, castrated, clinically healthy sheep were used. The dose of 0.5 µg LPS was inoculated 
into the medial recess of the left femorotibiopatellar joint. The animals were divided into 
treatment group (GT), treated with 2.0 mg/kg of tramadol via epidural, and control group 
(CG), treated with 0.9% saline every 6 hours for 24 hours. Clinical parameters, pain scales 
and kinetic and kinematic gait analyzes were performed. The results of the clinical and 
biomechanical variables were submitted to analysis of variance (ANOVA) followed by 
Student-Newman-Keuls test. The results of the scores were submitted to the Kruskall-Wallis 
and Friedman tests. A significance level of 5% was considered. Administration of tramadol 
2.0 mg/kg, via epidural, promoted slight analgesia in sheep under experimental synovitis, 
decreasing the intensity of the pain sensation at times of maximum inflammatory response. 
 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Introdução 

 

Proporcionar alívio da dor em animais utilizados na experimentação é uma 

questão amplamente discutida entre pesquisadores, uma vez que a preocupação com o bem-

estar e suas implicações em pesquisa são de interesse crescente da sociedade.1 A dor 

originada de processos inflamatórios desencadeia condições de estresse associadas a 

mudanças de comportamento, alterações cardiopulmonares, neuroendócrinas, metabólicas e 

imunológicas. Dentre as enfermidades que cursam com processos inflamatórios agudos, as 

doenças articulares estão entre as mais estudadas.2-5 

O ovino é considerado modelo experimental na investigação de doenças 

articulares em outras espécies, principalmente em humanos.6,7 Portanto, validar protocolos 

analgésicos espécie-específicos que auxiliem no tratamento da dor nesses animais torna-se 

um desafio, diante da dificuldade em estabelecer modelos controlados de avaliação da dor.7 

Os ruminantes são animais que normalmente não apresentam sinais óbvios de 

sofrimento ou dor. Em termos evolutivos, tal característica é vantajosa uma vez que animais 

debilitados se tornam alvo fácil para predadores. A dificuldade de identificação dos sinais 

não está relacionada apenas à sua intensidade, mas principalmente ao conhecimento e 

habilidade dos observadores em identificá-los.8-10 Tais razões que justificam terapias 

analgésicas inadequadas, somadas a falta de conhecimento espécie-específico sobre 

terapêutica analgésica.11 

Como modelo experimental para o estudo das artropatias, a administração intra-

articular asséptica de pequenas doses de endotoxina induz inflamação leve a moderada, com 

o desenvolvimento de sinais clínicos semelhantes aos da doença clínica.12 Esta substância é 

constituída de uma porção lipopolissacarídica (LPS), que pode se apresentar de forma livre 

após a lise bacteriana. A utilização de LPS para o desenvolvimento de modelos experimentais 

de sinovite é bem descrita na literatura, principalmente na espécie equina.13-16 Sabe-se que a 

administração intra-articular de 0,5ng de LPS de Escherichia coli (E. coli) desenvolve 

inflamação transitória, ao estimular a liberação de substâncias pró-inflamatórias no líquido 

sinovial, identificadas nas primeiras oito horas, e sua resolução ocorre em pelo menos sete 

dias.12 As características da inflamação aguda e transitória do LPS de E. coli o tornam 

promissor em estudos que avaliem os potenciais benefícios de protocolos anti-inflamatórios e 

analgésicos específicos.17 
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Dentre os fármacos analgésicos utilizados no controle da dor inflamatória 

articular, em restrição ao uso de anti-inflamatórios, os opioides são uma opção eficaz 

disponível atualmente.18 Vários estudos buscam comprovar a eficácia e segurança em 

diferentes espécies, doses e vias de administração.19-22 A via epidural tem sido utilizada com 

sucesso em pequenos animais, equinos e, mais recentemente, em ruminantes para o controle 

da dor. Como alternativa ao uso da morfina, fármaco já consagrado para utilização por esta 

via, estudos utilizando o tramadol enfatizam o efeito antinociceptivo em diferentes 

espécies.19,22-24 Em ruminantes, informações sobre seus efeitos ainda são escassos, todavia, o 

tramadol em bovinos foi capaz de desencadear analgesia após testes sensoriais, com mínimos 

efeitos adversos típicos dos opioides, como diminuição da motilidade intestinal, depressão 

respiratória e cardiovascular.20,23 Em ovelhas e cabras, estudos comparativos dos efeitos do 

tramadol e lidocaína via epidural também apontaram resultados promissores. O fármaco 

isolado promoveu analgesia por até 300 minutos, com período de latência de 14 minutos, e 

associado ao anestésico local também se mostrou superior à utilização isolada da 

lidocaína.19,25 

Esse estudo teve como objetivos, determinar a dose de LPS de E. coli, para 

administração intra-articular, visando o desenvolvimento dos sinais clínicos de sinovite, bem 

como estudar os efeitos analgésicos do tramadol, administrado pela via epidural, após 

indução de sinovite em ovinos como modelo de dor inflamatória aguda. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Fisiopatologia da dor inflamatória 

 

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (International Association for 

the Study of Pain – IASP)26 definiu a dor como “uma experiência emocional e sensorial 

desagradável associada ou relacionada a lesão real ou potencial dos tecidos”. Tal definição é 

importante no que se refere ao entendimento dos conceitos de dor e nocicepção. A resposta 

dolorosa envolve dois componentes: (1) o sensorial, que é a nocicepção, correspondendo ao 

processamento neural do estímulo nociceptivo, e compreende as fases de transdução, 

transmissão e modulação dos sinais neurais gerados em resposta a um estímulo nocivo 

externo; e (2) o componente afetivo, que é a percepção da dor, ou seja, a experiência 

desagradável, conforme definida anteriormente.27-31 

A dor nociceptiva é caracterizada pela sensação fisiológica da dor aguda 

produzida pela ativação de nociceptores, sejam eles viscerais, osteoarticulares, 

musculoesqueléticos ou tegumentares, como resposta a estímulos mecânicos, térmicos ou 

químicos.32,33 Este sistema de defesa inclui desde reflexos espinhais primitivos até respostas 

emocionais complexas, e pode ser subdividido em três fases: a primeira fase é a transdução, 

quando ocorre a conversão de um estímulo nocivo externo em atividade eletrofisiológica 

(potencial de ação); a segunda fase, denominada transmissão, trata-se do percurso da 

informação codificada através da medula espinhal ao tronco cerebral e tálamo; e na terceira 

fase, tem-se a percepção e modulação do potencial de ação, que ocorre no tálamo e centros 

corticais superiores, gerando a resposta afetiva à dor.34,35 A dor inflamatória está relacionada 

à injúria tecidual ou à presença de agentes infecciosos, que pela presença de mediadores 

inflamatórios e outras moléculas liberadas por tecidos lesados ou células do sistema imune, 

alteram as características de despolarização dos nociceptores periféricos.27 

O sistema nociceptivo é composto por nociceptores que são subpopulações de 

fibras nervosas periféricas que recebem os estímulos nociceptivos (térmicos, mecânicos ou 

químicos) e os transformam em potenciais de ação. São classificados em (1) 

mecanorreceptores de alto limiar (MRAL), sendo ramificados, provenientes de uma ou mais 

fibras mielinizadas e de localização intra-epitelial; (2) ou nociceptores polimodais (NP), que 

são corpos glomerulares não encapsulados, decorrentes de uma única fibra não mielinizada e 

organizados em forma de espiral denso, abaixo da epiderme ou mucosa.32,36 
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Após estímulo mecânico, receptores específicos presentes em MRAL, como os 

receptores de codificação de temperatura, canais iônicos de detecção de ácidos (CIDA), 

tirosina quinase (TrkA) e receptores de pressão, sofrem deformação aumentando a 

permeabilidade das terminações nervosas aos íons. Enquanto que estímulos químicos, como 

bradicinina, serotonina (5-hidroxitriptamina ou 5-HT), histamina, prostaglandinas, 

leucotrienos, íons potássio, íons hidrogênio, acetilcolina e enzimas proteolíticas ligam-se 

diretamente aos receptores de NP para também alterar a permeabilidade da membrana.33,37,38 

Tal deformação física dos receptores ou a mudança na permeabilidade alteram o potencial de 

membrana, ao permitir o influxo de íons positivos para o interior da célula. O estímulo 

mínimo (limiar mínimo) necessário para gerar um sinal elétrico transmissível é atingido e 

ocorre a despolarização, gerando um potencial de ação, que será propagado para a medula 

espinhal.35 

No geral, acreditava-se que o nociceptor transmitia as informações em uma única 

direção, ou seja, sempre da periferia para a medula espinhal. No entanto, as fibras aferentes 

primárias possuem morfologia única, denominada pseudo-unipolar, em que os terminais 

central e periférico compartilham um axônio. Desse modo, a maioria das proteínas 

sistetizadas nos gânglios da raiz dorsal (GRD) são distribuídas para ambos os terminais, 

conferindo equivalência bioquímica, o que significa que o nociceptor pode enviar e receber 

mensagens de qualquer extremidade. No entanto, apenas o terminal periférico do nociceptor 

responde a estímulos dolorosos térmicos e mecânicos, enquanto que estímulos químicos, 

promovidos por várias moléculas endógenas (como lipídios e neurotransmissores), podem 

estimular ambos os terminais, sendo capazes de regular a sua sensibilidade.39 

A injúria tecidual ou presença de agentes infecciosos, promove a liberação de 

mediadores pró-inflamatórios provenientes das células danificadas, vasos sanguíneos e de 

células do sistema imune, incluindo mastócitos, basófilos, plaquetas, macrófagos, neutrófilos, 

células endoteliais, queratinócitos e fibroblastos.39,40 Tais mediadores inflamatórios incluem 

aqueles considerados clássicos, como as bradicininas, as prostaglandinas, íons hidrogênio 

(H+), ATP e o fator de crescimento neural (NGF); além das citocinas [fator de necrose 

tumoral (TNF), interleucinas 1β e 6 (IL-1β e IL-6)] e quimiocinas pró-inflamatórias [ligante 2 

de quimiocina CC (CCL2), ligante 1 de quimiocina CXC (CXCL1) e CXCL5] e mediadores 

emergentes, como os peptídeos bacterianos N-formilados e microRNAs 40,41 

Nociceptores em neurônios aferentes primários expressam receptores para todos 

os mediadores inflamatórios. Receptores acoplados à proteína G (GPCR), receptorers 
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inotrópicos e receptores de tirosina-quinase, quando ativados, estimulam a liberação de 

mensageiros secundários, como o cálcio (Ca++) e o AMP cíclico, que, em seguida, ativam 

várias quinases, como as proteínas quinase A e C (PKA e PKC), proteína quinase dependente 

de cálcio/calmodulina (CaMK), fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K) e proteínas quinases 

ativadas por mitógenos (MAPKs). A ativação de tais substâncias é responsável pela 

hipersensibilidade e hiperexcitabilidade dos nociceptores, fenômeno conhecido como 

sensibilização periférica.42 

Durante este processo, os nociceptores também liberam moléculas no tecido 

periférico que influenciam mudanças locais. A liberação de peptídeos relacionados ao gene 

da calcitonina (CGRP) e substância P, induz a vasodilatação e ao extravasamento de 

proteínas plasmáticas, respectivamente, caracterizando a chamada inflamação neurogênica.39 

No processo doloroso articular, como em casos de sinovite e osteoartrite, os mediadores 

inflamatórios causam danos locais aos tecidos, como a sinóvia, e ativam nociceptores 

osteoarticulares.43 Dentre as principais moléculas recrutadas para a articulação estão o fator 

de crescimento neural (NGF), óxido nítrico (NO), e prostanóides.44,45  

 
FIGURA 1 – Representação do mecanismo de sensibilização periférica estimulado por mediadores 

inflamatórios. CGRP: peptídeo relacionado ao gene da calcitonina; α-HL: toxina α-
hemolisina; FPs: peptídeos bacterianos N-formilados; NGF: fator de crescimento 
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neural; PGE2: prostaglandina E2; CCL2: ligante 2 de quimiocina CC; CCL5: ligante 5 
de quimiocina CC; CXCL1: ligante 1 de quimiocina CXC; IL-1β: interleucina 1β; 
TNF: fator de necrose tumoral; HMGB1: proteína B1 do grupo de alta mobilidade; 4-
HNE: 4-hidroxinonenal; 5,6-EET: ácido 5,6-epoxieicosatrienóico; HETE: ácido 5-
hidroxieicosatetraenóico; H+: íons hidrogênio; ATP: adenosina trifosfato; FRP1: 
receptor de formil peptídeo 1; RTK: receptor tirosina-quinase; GPCRs: receptores 
acoplados à proteína G; TLRs: receptores do tipo Toll; TRPA1: canais iônicos 
receptores de potencial transitório, subfamília das anquirinas, membro 1; TRPV1: 
canais iônicos receptores de potencial transitório, subfamília vaniloide, membro 1; 
P2X3: receptor purinérgico P2X, subunidade 3; ASICs: canais iônicos sensíveis a 
ácidos; Nav1.7/Nav1.8/Nav1.9: canais de sódio dependentes de voltagem; Piezo: canal 
iônico mecanossensível; PKA/PKC: proteínas quinase A e C; CaMK: proteína quinase 
dependente de cálcio/calmodulina; PI3K: fosfoinositídeo 3-quinase; MAPKs: proteínas 
quinases ativadas por mitógenos.  
Fonte: adaptado de Ji et al. 42. 

 

Potenciais de ação são transmitidos da periferia para a medula espinhal por meio 

de fibras nervosas aferentes primárias classificadas de acordo com sua estrutura, diâmetro e 

velocidade de condução do impulso. Após lesão tecidual ou na presença de agente infeccioso, 

a inflamação provoca excitação dos neurônios no sistema nociceptivo periférico, alterando o 

limiar de ativação das fibras e contribuindo para a hiperalgesia, caracterizada pelo aumento 

da intensidade da dor frente a estímulos moderadamente dolorosos.36,38 A hiperatividade dos 

neurônios sensoriais primários após a inflamação periférica também aumenta a liberação dos 

neurotransmissores, como o glutamato, e neuromoduladores, como a substância P, o peptídeo 

relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) e o fator neurotrófico derivado do encéfalo 

(BDNF), aumentando a excitabilidade de neurônios pós-sinápticos, e induzindo a chamada 

sensibilização central.46 

As fibras sensoriais periféricas se dirigem para o SNC de forma organizada, e os 

corpos celulares dos neurônios aferentes primários estão localizados no gânglio da raiz dorsal 

(GRD). As células do GRD são subclassificadas em neurônios peptidérgicos (por conterem 

peptídeos, tais como a substância P, CGRP e somatostatina), e neurônios não peptidérgicos, 

sendo responsáveis por sintetizar as substâncias necessárias para o correto funcionamento 

neuronal e transportá-las até os terminais do axônio, incluindo receptores, canais iônicos e 

moléculas essenciais para a transmissão sináptica.38 

Os neurônios de segunda ordem, que recebem os estímulos provenientes dos 

neurônios aferentes primários no corno dorsal, são subdivididos em três populações, sendo 

(1) nociceptivos específicos ou interneurônios excitatórios e inibitórios; (2) neurônios de 

baixo limiar, responsáveis apenas por respostas a estímulos inócuos; e (3) neurônios de faixa 

dinâmica ampla (WDR) responsáveis por respostas a uma ampla variedade de estímulos.33,35 
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Na dor inflamatória, estes neurônios aumentam seu campo de recepção e, esta característica 

somada a potenciais pós-sinápticos lentos, resultam em despolarizações acumuladas e 

prolongadas, fenômeno conhecido como “wind up” ou potenciação de longa duração, uma 

das características da sensibilização central. Também ocorre aumento na excitabilidade de 

respostas reflexas aos estímulos nociceptivos.41,47 

 

O uso do tramadol no manejo da dor inflamatória em ruminantes 

 

O tramadol, um análogo sintético da codeína, é um fármaco analgésico com 

múltiplos mecanismos de ação. A maioria dos estudos enfatiza a ativação de receptores 

opiaceos µ e inibição do sistema monoaminérgico como mecanismos principais.48 Em tecidos 

periféricos, existem vários mecanismos de ação possíveis para o tramadol, incluindo o efeito 

opioide agonista µ, agonista de receptores alfa-2 periféricos, ativação de receptores de 

serotonina em nervos periféricos, propriedades anestésicas locais por bloquear canais de 

potássio e antagonista de receptor de glutamato NMDA.49-51 Apesar de ser 6000 vezes menos 

potente que a morfina e dez vezes menos potente que a codeína, apresenta a vantagem de 

desencadear menor incidência de efeitos adversos.52 

Em humanos, o tramadol é biotransformado no fígado para O-desmetiltramadol 

(M1), por meio de isoenzimas do citocromo P450 2D6, e para N-desmetiltramadol (M2), por 

meio das isoenzimas P450 2B6 e P450 3A4, sendo os principais metabólitos da fase 1. Estes 

são ainda biotransformados em três metabólitos secundários, N,N-didesmetiltramadol, 

N,N,O-tridesmetiltramadol e N,O-desmetiltramadol. Todos os metabólitos são conjugados 

com ácido glucurônico ou sulfato antes da excreção pela urina. Especificamente, o metabólito 

M1 é considerado o mais farmacologicamente ativo, sendo até seis vezes mais potente do que 

o fármaco parental na produção de analgesia e 200 vezes mais potente na afinidade de ligação 

aos receptores opioides µ.53 

A farmacocinética e biotransformação do tramadol tem sido estudada em várias 

espécies incluindo cães,54,55 gatos,56 caprinos,57 ovinos58,59 e equinos,60,61 enfatizando as 

diferenças no perfil cinético tanto do fármaco quanto de seus metabólitos e sugerindo, 

portanto, que diferentes doses, vias e intervalos de administração sejam também 

determinadas após estudos espécie-específicos.58 

Em ovinos, tanto os níveis plasmáticos de tramadol como do M1 reduzem 

rapidamente, com níveis indetectáveis após seis horas da administração intravenosa de 4 e 
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6,0mg/kg.58 Não foram encontrados estudos farmacocinéticos do tramadol administrado pela 

via epidural em ovinos. Todavia em humanos, após administração de 2,0 mg/kg pela via 

epidural, foi possível detectar níveis séricos acima do considerado terapêutico (>300 ng/mL) 

até 21 horas após sua administração.62 Em equinos, a mesma dose testada no estudo citado 

anteriormente não gerou níveis séricos detectáveis (mínimo de 10 ng/mL) dos metabólitos e o 

fármaco foi detectado por até 8 horas após a administração.61 Em cães, a mesma dose 

produziu concentrações séricas acima de 100 ng/mL, tanto do fármaco quanto do metabólito 

M1, por até quatro horas.63 

Efeitos anti-inflamatórios periféricos dos opioides, após administração epidural, 

podem ser explicados pela ligação a receptores opioides µ pré-sinápticos em neurônios 

aferentes primários, inibindo liberação de glutamato64 e substância P 65 nos terminais pré-

sinápticos e, levando a diminuição da condução dos reflexos no corno dorsal.66 

Diferentemente de outros fármacos, como a morfina, acredita-se que a ação analgésica do 

tramadol não esteja apenas relacionada à ligação aos receptores opioides µ. Entretanto, os 

mecanismos de ação, até o momento não foram completamente elucidados. Em ratos, a 

administração de naloxona seguida da administração de tramadol intratecal, não reverteu 

completamente os efeitos do fármaco, conforme observado com a morfina.67 

Estudos em ruminantes, sugerem efeito antinociceptivo satisfatório após testes 

sensoriais, como o pin prick e o pinçamento da região a ser dessensibilizada. Em bovinos, a 

dose de 1,0 mg/kg de tramadol, administrada pela via epidural, não foi eficaz na obtenção de 

analgesia completa nas regiões da cauda e períneo. Já as doses de 2,0 e 3,0 mg/kg 

promoveram analgesia completa com período de latência médio de 10 minutos e duração 

média da analgesia de 60 a 90 minutos, respectivamente. Para a dose de 3,0 mg/kg observou-

se ainda sedação leve e ataxia moderada.20 Em camelídeos, a dose de 1,0 mg/kg não gerou 

efeitos significativos, conforme demonstrado no estudo anterior, enquanto que a dose de 2,0 

mg/kg promoveu analgesia por aproximadamente 65 minutos, além de ataxia leve a 

moderada e sedação leve.68 Outros estudos comparando doses de 1,0 a 2,0 mg/kg de 

tramadol, via epidural, associado ou não à lidocaína em bovinos,23 caprinos,25,69 ovinos,19 

camelídeos70 e búfalos,71 demonstraram que sua utilização isolada gerou maior tempo de 

latência e duração dos efeitos antinociceptivos, em média 14 e 250 minutos, respectivamente, 

sem sinais de ataxia. A associação ao anestésico local reduziu significativamente os tempos 

descritos, em média de 14 para 5 minutos e de 250 para 150 minutos, respectivamente, e 

produziu sinais leves de ataxia. 
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Métodos de avaliação da dor em ruminantes 

 

Os métodos disponíveis atualmente para avaliação da dor são classificados em 

subjetivos e objetivos.72 Os métodos subjetivos fundamentam-se na observação de variáveis 

por um avaliador que são, posteriormente, classificadas em escalas. Tais métodos são 

dependentes da percepção e opinião individuais, podendo haver variabilidade entre os 

avaliadores.73 Os métodos objetivos envolvem a mensuração de variáveis e, portanto, 

independem da interpretação individual. A interpretação dos resultados, porém, necessita de 

cautela para que alterações causadas por dor não sejam confundidas com outras condições, 

como o estresse. A escolha do método ideal em diferentes condições ambientais e espécies 

trata-se de um desafio para os pesquisadores. Usualmente, opta-se pela associação de duas ou 

mais ferramentas de avaliação.74 

As escalas mais utilizadas para mensuração da dor são classificadas como 

unidimensionais ou multidimensionais. As escalas unidimensionais são representadas pela 

escala simples descritiva (ESD), escala de classificação numérica (ECN) e a escala visual 

analógica (EVA),73 que medem a intensidade da dor, enquanto que as escalas de avaliação 

multidimensional, também consideram as características sensoriais e afetivas da dor. Estudos 

recentes em diferentes espécies têm utilizado a versão expandida da EVA, a escala visual 

analógica interativa e dinâmica (do inglês, dynamic interactive visual analogue scale – 

DIVAS) em avaliações pós-operatórias.75-77 

A ECN consiste em graduações numéricas baseadas na ESD, em que os animais 

são subdivididos em categorias. Este método é muito utilizado no desenvolvimento de escalas 

baseadas na observação comportamental dos animais, uma das técnicas mais utilizadas em 

estudos de dor em ruminantes.10 As escalas podem abranger desde movimentos corporais e 

postura, a comportamentos individuais ou em grupo e até mesmo a avaliação de expressões 

faciais. Em bovinos, até o momento, foram publicados estudos de validação de um sistema de 

escore para locomoção e identificação de lesões de casco78 e uma escala de dor aguda pós-

operatória.79 Em ovinos, tem-se validada apenas uma escala comportamental de dor aguda.80 

A escassez de ferramentas validadas disponíveis, principalmente para ruminantes, reflete a 

complexidade de estudos relacionados a identificação da dor nestes animais. 

Indicadores comportamentais de dor aguda pós-operatória foram avaliados em 

estudos anteriores em ovinos.80-82 Molony et al.80 descreveram 11 tipos de comportamento e 
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14 posturas corporais de ovinos submetidos a diferentes técnicas cirúrgicas de castração e 

validaram uma escala simplificada envolvendo apenas cinco tipos de comportamento. 

Inquietação, alteração entre decúbito e posição quadrupedal, rolagem sem se levantar, saltos 

para frente retirando todos os membros do solo, movimentos bruscos com os membros 

torácicos ou coices com os pélvicos e movimentos de deslocamento do peso corporal para 

poupar os membros contralaterais foram as variáveis com maior repetibilidade. Cinco 

posturas corporais também foram consideradas na escala, sendo o decúbito ventral anormal 

com os membros pélvicos totalmente estendidos, decúbito lateral com os membros pélvicos 

estendidos e a cabeça apoiada ou não no solo, com os membros torácicos distendidos ou não, 

e movimentação da cauda. 

Além da observação do comportamento animal, escalas de expressão facial, 

baseadas em estudos humanos, vem sendo desenvolvidas.11 Alterações na expressão facial 

são respostas involuntárias ao nível de dor experimentada, levando a maior sensibilidade na 

avaliação. A estabilidade evolutiva da expressão facial entre espécies e sua utilização dentro 

de contextos sociais, sugerem que animais também apresentam mudanças em sua expressão 

facial quando submetidos ao desconforto doloroso.83 Em ovinos, estudos recentes 

desenvolveram escalas para facilitar a identificação da dor associada a diferentes processos, 

como o pós-operatório, laminite e mastite. Foram consideradas cinco regiões faciais: ocular 

(oclusão da pálpebra), bochecha (contração do músculo masseter), orelhas (posicionamento), 

lábios e mandíbula (contração e perfil), e narinas (conformação). As regiões foram 

fotografadas em momentos distintos, com e sem o estímulo doloroso, e posteriormente 

avaliadas para determinação dos escores, onde 0 representou “alteração não observada”, 1 

representou “parcialmente presente” e 2 “presente”.28 Segundo os autores, a escalas são um 

método confiável e eficaz para avaliação da dor em ovinos após treinamento mínimo dos 

avaliadores.11,83 

Métodos de avaliação objetiva da dor incluem a avaliação de variáveis clínicas, 

mensuração hormonal sérica e testes nociceptivos. Parâmetros clínicos, como as frequências 

cardíaca e respiratória e a pressão arterial, podem ser afetados pela sensação dolorosa e são 

facilmente avaliados e quantificados. Entretanto, tais parâmetros por si só são inespecíficos 

para determinar a presença ou intensidade da dor, uma vez que podem ser influenciados por 

outros fatores, incluindo a temperatura ambiente, grau de desidratação, excitação e doenças 

cardiovasculares e/ou respiratórias. Desse modo, tais parâmetros são melhor incorporados em 

sistemas de avaliação compostos, incluindo outras variáveis como a comportamental.84 
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Estudos em espécies de produção, incluindo ovinos, mensuraram o cortisol como 

um indicador de estresse, dor ou ambos.8,80,85 As proteínas de fase aguda, proteínas séricas 

que aumentam em concentração durante a infecção ou inflamação, a exemplo da proteína C 

reativa, amiloide sérica A, fibrinogênio e haptoglobina, também têm se mostrado úteis em 

categorizar a gravidade da doença, podendo ser correlacionadas a processos dolorosos.84 

Os níveis de circulação endógena de cortisol, !-endorfinas e catecolaminas foram 

avaliados como indicadores indiretos da dor. No entanto, como observado anteriormente, a 

relação entre o estresse fisiológico, alteração comportamental e dor é complexa. Portanto, 

mensurações da atividade endócrina podem refletir respostas ao estresse induzidas ou não 

pela sensação dolorosa.86 Adicionalmente, a magnitude das alterações hormonais não pode 

ser relacionada a extensão ou gravidade da dor. Mensurações de mediadores pró-

inflamatórios, tais como a prostaglandina (PG) E2, substância P e bradicinina, nos tecidos 

inflamados ou fluidos corporais, são muitas vezes incluídas em estudos ortopédicos para 

quantificar a inflamação. Entretanto, relacionar a inflamação local à dor, pelos mesmos 

motivos citados anteriormente, pode não ser um método fidedigno.14 

 

Avaliação da marcha em ovinos 

 

A avaliação subjetiva da marcha tem sido utilizada há anos para auxílio 

diagnóstico de enfermidades do sistema locomotor em diferentes espécies animais. No 

entanto, a capacidade humana de perceber detalhes durante o ciclo da passada é limitada, 

mesmo para o especialista mais experiente.87 A análise precisa do movimento é essencial em 

qualquer método científico de análise da marcha. As mensurações dos movimentos de 

rotação e angulação das articulações individuais, bem como a translação de segmentos e de 

massa corporal, permitem definir o que é considerado normal, para então diagnosticar e 

diferenciar a marcha patológica.88 

O uso da biomecânica como ferramenta em estudos de dor tem aumentado a 

demanda por valores de referência que auxiliem na interpretação dos dados e que 

possibilitem a identificação de variações anatômicas interespécies.89 Bockstahler et al.90 

avaliaram 20 cães com alterações iniciais de displasia coxofemoral e concluíram que estes 

animais possuem alterações na cinemática articular que podem justificar mudanças 

radiográficas subclínicas das articulações da pelve a longo prazo. Estudo semelhante avaliou 

cães saudáveis e com displasia coxofemoral, porém sem claudicação evidente, e concluiu que 
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cães displásicos possuem alterações cinemáticas articulares tanto nos membros pélvicos 

quanto nos torácicos.91 Outro estudo em cães, avaliou os efeitos da restrição unilateral do 

movimento do carpo na cinemática da marcha e encontrou diferenças significativas na 

amplitude de movimento e deslocamento angular não apenas restrito ao carpo, mas também à 

articulação escapulo-umeral ipsilateral e à articulação femorotibiopatelar contralateral, 

demonstrando a importância da monitoração de outras articulações quando a amplitude de 

movimento é restringida, mesmo que unilateralmente, por motivos patológicos ou 

cirúrgicos.92  

Além de sua utilização em situações de identificação e tratamento de patologias 

ortopédicas, estudos recentes enfatizam a identificação precoce, sub-clínica, de alterações da 

marcha. Estudos em equinos diagnosticaram assimetria significativa da marcha em 

indivíduos considerados saudáveis por seus proprietários. Rhodin et al.93 avaliaram a simetria 

de 201 cavalos montados regularmente e que desempenhavam suas atividades de maneira 

satisfatória e, destes, 107 (53%) apresentaram assimetria significativa na movimentação da 

cabeça e pelve. Outro estudo avaliou 222 cavalos considerados hígidos e observou assimetria 

significativa em 72,5% durante o trote em linha reta.94 

Alguns pesquisadores estabeleceram valores normais de marcha específicos para a 

espécie ovina, modelo experimental de estudos ortopédicos em humanos, com o objetivo de 

padronizar o que se considera normal e, desse modo, auxiliar estudos futuros que envolvam 

enfermidades do sistema locomotor (Tabela 1). No entanto, mesmo com a crescente 

utilização de tal espécie em pesquisa, dados cinéticos e cinemáticos referentes a marcha ainda 

são escassos.95,96 

Em condição de higidez, um ovino em posição quadrupedal, suporta 

aproximadamente 30% do peso corporal (PC) em cada membro torácico, e 20% do peso 

corporal em cada membro pélvico. A proporção relativa de peso suportado nos membros 

torácicos e pélvicos é relativamente consistente na caminhada e trote, que são marchas 

consideradas simétricas. A distribuição do PC é importante na avaliação da marcha pois, em 

casos de claudicação, pode haver a compensação do peso pelo membro contralateral ao 

afetado, alterando essa distribuição.95-98  
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TABELA 1 – Dados cinéticos e cinemáticos da marcha de ovinos de raças variadas, durante a caminhada, obtidos de diferentes estudos  

 
Membros torácicos 

Polypay e Suffolk‡ Austrian Mountain† Santa Inês* Suffolk§ 

≈ 2 anos ≈ 2 anos 8 a 12 meses 2 a 4 anos > 5 anos > 2 anos 
Velocidade (m/s) 1,04 1,11 a 1,16 1,1 a 1,3 1,1 a 1,3 1,1 a 1,3 1,06 ± 0,19 

Duração da passada (s) 0,84 ± 0,07 0,95 ± 0,08 0,701 ± 0,034 0,718 ± 0,053 0,751 ± 0,040 0,82 ± 0,13 
Comprimento do passo (m)  1,053 ± 0,049 0,805 ± 0,032 0,848 ± 0,052 0,872 ± 0,057 0,85 ± 0,07 

Fase de apoio (s) 0,46 ± 0,06  0,409 ± 0,020 0,426 ± 0,038 0,444 ± 0,025 0,55 ± 0,12 
Fase de balanço (s) 0,37 ± 0,02  0,287 ± 0,008 0,301 ± 0,021 0,307 ± 0,015 0,27 ± 0,04 
Fase de apoio (%) 56 ± 3 61,48 ± 4,35 58,40 ± 0,83 59,33 ± 1,77 59,09 ± 0,730 66,31 ± 3,41 

Fase de balanço (%) 44 ± 3  41,07 ± 1,18 42,04 ± 0,99 40,91 ± 0,418 33,69 ± 3,41 
Pico de força vertical (%PC)   54,67 ± 8,40 47,23 ± 4,06 40,15 ± 3,83 52,52 ± 9,84 

Impulso vertical (%PC*s)   16,39 ± 2,53 14,53 ± 1,30 12,46 ± 1,96 19,89 ± 5,85 
% Distribuição PC   31,38 ± 1,57 31,04 ± 1,20 31,60 ± 1,93 29,5 ± 2,20 
Membros pélvicos       

Velocidade (m/s) 1,04 1,11 a 1,16 1,1 a 1,3 1,1 a 1,3 1,1 a 1,3 1,06 ± 0,22 
Duração da passada (s) 0,84 ± 0,07 0,95 ± 0,08 0,689 ± 0,033 0,727 ± 0,056 0,742 ± 0,040 0,82 ± 0,16 

Comprimento do passo (m)  1,051 ± 0,049 0,810 ± 0,040 0,842 ± 0,051 0,857 ± 0,057 0,84 ± 0,06 
Fase de apoio (s) 0,47 ± 0,06  0,430 ± 0,021 0,446 ± 0,040 0,466 ± 0,035 0,57 ± 0,15 

Fase de balanço (s) 0,37 ± 0,02  0,267 ± 0,008 0,285 ± 0,018 0,278 ± 0,015 0,25 ± 0,07 
Fase de apoio (%) 55 ± 2 62,90 ± 4,08 62,20 ± 1,62 61,32 ± 1,72 62,77 ± 2,04 68,89 ± 4,03 

Fase de balanço (%) 45 ± 2  38,89 ± 1,14 39,31 ± 1,27 37,48 ± 2,00 31,11 ± 4,03 
Pico de força vertical (%PC)   33,14 ± 5,06 29,08 ± 2,63 23,52 ± 3,35 38,52 ± 9,08 

Impulso vertical (%PC*s)   9,51 ± 1,96 8,92 ± 1,15 7,74 ± 1,89 14,85 ± 4,78 
% Distribuição PC   18,92 ± 1,12 19,05 ± 1,22 18,39 ± 1,81 20,40 ± 0,75 

PC: Peso corporal. ‡Safayi et al.98; †Valentin et al.97; *Agostinho et al.95; §Kim & Breur99.  
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A avaliação cinética do membro é principalmente utilizada em estudos que avaliam 

técnicas cirúrgicas, considerando os efeitos do tratamento nas forças exercidas na articulação. 

Em ovinos utiliza-se principalmente a articulação do joelho, por ser considerada modelo 

biomecânico para o humano.100 Um estudo avaliando três diferentes técnicas de 

meniscectomia para indução experimental de osteoartrite em ovinos demonstrou a 

sensibilidade da análise cinética ao identificar diferença significativa entre as técnicas na 

sustentação de carga pelos membros, enquanto que as avaliações clínica e histopatológica 

realizadas não apontaram diferença significativa.101  

 
TABELA 2 – Cinemática angular de ovinos da raça Santa Inês em diferentes faixas etárias segundo 

estudo de Faria et al96 

Articulação Membros pélvicos 8 a 12 meses > 5 anos 

Joelho 

Ângulo máximo ( ° ) 156.48 ± 6.95 130.59 ± 6.82 

Ângulo mínimo ( ° ) 103.13 ± 5.55 95.60 ± 8.48 

Deslocamento angular ( ° ) 32.85 ± 4.73 34.99 ± 4.88 

Velocidade angular máxima ( °/s ) 313.96 ± 53.66 363.16 ± 43.15 

Velocidade angular mínima ( °/s ) −217.28 ± 39.58 −204.37 ± 34.44 

 

O desenvolvimento da quantificação automatizada e objetiva da marcha é 

crescente, impulsionado pelo progresso tanto na tecnologia quanto nas metodologias de 

análise. Avaliações biomecânicas, em um futuro próximo, se tornarão uma ferramenta 

complementar amplamente utilizada, comparável aos exames de imagem, e indispensável 

para a tomada de decisões clínicas em pacientes com disfunções ortopédicas.102 
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CAPÍTULO 2 – DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE SINOVITE EM 

OVINOS: ESTUDO PILOTO 

 

Manuscrito formatado conforme as normas da revista Laboratory Animals (ANEXO C). 
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DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE SINOVITE EM OVINOS: 

ESTUDO PILOTO 

 

 

RESUMO  

 

O desenvolvimento de sinovite transitória e de passível controle com fármacos anti-
inflamatórios e analgésicos tem motivado pesquisadores a realizar estudos de dor com a 
utilização desse modelo. Desse modo, objetivou-se estabelecer a dose de 
lipopolissacarídeo (LPS) de E. coli, via intra-articular, capaz de desenvolver sinais de 
sinovite em ovinos e padronizar um modelo álgico para estudos de dor inflamatória 
aguda. Foram utilizados 14 ovinos machos, castrados, clinicamente saudáveis. Na fase 1 
do estudo, administrou-se 0,5 mL de PBS contendo 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 ng de LPS na 
articulação femorotibiopatelar direita. Na segunda fase, administrou-se 0,3 mL das 
doses de 1,0 e 2,0 µg de LPS por articulação. Na fase 3, foram repetidos quatro animais 
para inoculação das doses de 0,5 e 1,0 µg de LPS. Parâmetros clínicos (FC, FR e TR), 
avaliação por escalas de claudicação, dor à flexão do membro e edema local e exames 
ultrassonográficos da articulação foram realizados. As avaliações foram feitas antes e 
uma, três, seis, nove, 12, 18, 24 e 48 horas após a administração do LPS. As doses 
testadas na fase 1 produziram sinais sutis de inflamação. Na fase 2, observou-se 
claudicação leve a moderada para todas as doses sem evidência de sinais sistêmicos. Na 
fase 3, a dose de 0,5 µg produziu resposta clínica semelhante à 1,0 µg. Os escores de 
claudicação, dor e achados ultrassonográficos se assemelharam à fase anterior. Desse 
modo, a dose de 0,5 µg foi considerada a mais adequada, por ser a menor dose testada, 
capaz de causar claudicação em todos os animais, sem gerar sinais sistêmicos da 
inflamação. 
 

Palavras-chave: pequenos ruminantes; inflamação aguda; dor; claudicação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como modelo experimental para o estudo das artropatias, a administração 

asséptica de pequenas doses de endotoxina na articulação induz inflamação leve a 

moderada, com o desenvolvimento de sinais semelhantes aos da manifestação clínica da 

doença.1 O desenvolvimento de sinovite transitória e de passível controle com fármacos 

anti-inflamatórios e analgésicos tem motivado pesquisadores a realizar estudos de dor 

com a utilização desse modelo. A avaliação do efeito analgésico de diferentes 

protocolos terapêuticos utilizando modelo de sinovite induzida por LPS, é reportada 

principalmente em equinos.2-4 Considerando que o uso de ovinos como modelo 

experimental é significativo, o desenvolvimento de técnicas de analgesia em condições 

de dor inflamatória aguda é uma grande demanda. 

Em equinos, a administração intra-articular de 0,5 ng de LPS de E. coli 

estimulou a liberação de substâncias pró-inflamatórias como a prostaglandina E2, 

substância P e bradicinina nas primeiras oito horas, com duração transitória da 

inflamação e resolução espontânea após sete dias.1 Em outro estudo com equinos, o LPS 

induziu sinovite transitória após injeção de 0,17 ng com desenvolvimento de 

claudicação clínica, diminuição da amplitude do movimento, diminuição da carga sobre 

membro em repouso e aumento dos escores de dor.4 Em ovinos, até o momento, não há 

relatos de indução experimental de sinovite com LPS. 

Com o intuito de direcionar posterior padronização da dose de LPS de E. coli, 

para administração intra-articular, visando o estabelecimento de modelo álgico para 

estudos de analgesia em ovinos, o objetivo desse estudo foi avaliar se diferentes doses 

de LPS administradas por via intra-articular são capazes de desencadear sinovite, bem 

como descrever os sinais clínicos observados. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi conduzido, após aprovação da Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) sob protocolo número 063/2016. Foram utilizados 14 ovinos 

clinicamente saudáveis, mestiços (Santa Inês x Dorper), com idade entre 9 e 12 meses, 

38,9 ± 5,9 kg. Durante o período experimental, os animais foram mantidos em baias 

cobertas, alimentados duas vezes ao dia com feno e ração comercial para ovinos, e água 

ad libitum. A higidez foi confirmada após exame físico e exames laboratoriais 

(hemograma, proteínas totais, creatinina e gama glutamil trasferase). Ainda na fase 

experimental os ovinos foram vacinados (Heptavac P Plus, MSD Animal Health, São 

Paulo, Brasil) e vermifugados (Ivomec® Solução Oral, Merial© Boehringer Ingelheim, 

São Paulo, Brasil). Os animais passaram por período de adaptação ao cabresto e ao 

manejo pela equipe, para que fossem conduzidos sem resistência, o que poderia 

dificultar a identificação de claudicação. 

O estudo foi subdividido em três fases experimentais, com intervalo mínimo de 

30 dias entre as mesmas. A segunda e terceira fases foram realizadas diante da ausência 

de sinais clínicos típicos de sinovite na fase 1, como presença de claudicação leve, 

aumento da temperatura local e dor moderada à palpação. 

Na primeira fase, LPS de Escherichia coli O55:B5 (LPS L2880, Sigma, St. 

Louis, MO, USA) foi diluído em solução tampão-fosfato (PBS) estéril, até atingir as 

concentrações de 1, 2, 3 e 4 ng/mL. Da solução final, utilizou-se 0,5 mL para 

inoculação. Em seguida os 10 animais foram sedados com 0,1 mg/kg de xilazina 2% 

(Xilasin®, Syntec, Santana de Parnaíba, SP, Brasil), por via intravenosa, e contidos em 

decúbito lateral direito com membro pélvico esquerdo tracionado dorsalmente, 

evidenciando a região medial da articulação femorotibiopatelar direita. Após tricotomia 

e antissepsia da região, foi realizada artrocentese para inoculação, guiada por 

ultrassonografia. De maneira aleatória, os animais foram distribuídos em cinco grupos 
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de doses, sendo elas 0,5 ng/animal (n = 2); 1 ng/animal (n = 2); 1,5 ng/animal (n = 2); 2 

ng/animal (n = 2) e PBS (n = 2), denominado de grupo controle. 

Na segunda etapa, as doses de LPS foram aumentadas em 1000 vezes, baseado 

em doses previamente utilizadas em equinos.5,6 O LPS de E. coli foi diluído até atingir 

as concentrações de 3,34 µg/mL e 6,67 µg/mL. Para a realização da artrocentese, 

seguiu-se a metodologia descrita na fase anterior, exceto para o volume total de LPS 

inoculado via intra-articular, que foi reduzido para 0,3 mL, visando evitar alterações 

morfológicas, como o aumento do diâmetro do recesso medial articular, observadas por 

meio de ultrassonografia após a administração de 0,5 ml. Quatro animais foram 

inoculados com 1 µg/animal (n = 2) e 2 µg/animal (n = 2). 

Diante dos resultados obtidos na fase 2, optou-se pela realização da terceira fase 

do estudo, com objetivo de confirmar os efeitos da sinovite observados com a dose de 

1,0 µg de LPS e avaliar se a redução desta dose em 50% ainda desencadearia 

claudicação. Para tal foram repetidos quatro animais, com as doses de 0,5µg (n = 2) e 

1,0µg (n = 2), por articulação. 

Em todas as fases do estudo, foram avaliadas frequência cardíaca (FC), 

frequência respiratória (FR) e temperatura retal (TR) antes da sedação para artrocentese 

(T0) e uma (T1), três (T3), seis (T6), nove (T9), 12 (T12), 18 (T18), 24 (T24) e 48 

(T48) horas após a inoculação com a solução contendo LPS. Concomitantemente à 

avaliação clínica, utilizou-se sistemas de escores adaptados de Abdamula et al. (2014)7 

para avaliação da claudicação (0-5), edema articular (0-3) e dor à flexão do membro (0-

3). 

O exame ultrassonográfico (US) da articulação femorotibiopatelar foi realizado 

utilizando transdutor linear com frequência selecionada em 10 MHz (Logic E (GE 

Healtchare®, Waukesha, WI, Estados Unidos), de acordo com técnicas previamente 

padronizadas.8,9 O animal foi mantido em posição quadrupedal anteriormente à sedação 

para artrocentese (T0) e 12 (T12), 24 (T24), 48 (T48) e 72 (T72) horas após a 
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administração de LPS. Avaliaram-se alterações de ecotextura e ecogenicidade da patela, 

ligamento patelar, cápsula articular, meniscos, músculos, tendões e ligamentos. 

Determinou-se para a analgesia de resgate 0,2 mg/kg de morfina a 1% 

(Dimorf®, Cristália Prod Quím Farm Ltda, Itapira, SP, Brasil), via intramuscular, caso 

fosse atribuído ao animal escore de claudicação igual ou superior a 4 (0-5). Os 

resultados foram apresentados de forma descritiva. 

 

RESULTADOS 

 

Fase 1  

 

Não houve alteração comportamental, como isolamento do restante do grupo, 

diminuição do interesse pela alimentação, prostração ou aumento do tempo em 

decúbito, em nenhum dos animais. Os valores médios mínimo e máximo da FC foram 

72 e 98 bpm, respectivamente, considerando todos os momentos de avaliação. Os 

valores mínimo e máximo da FR foram 36 e 47 mpm, e da TR 38,7, durante toda fase 

experimental. 

A dose de 0,5 ng não foi capaz de promover claudicação, tampouco desenvolveu 

alterações na ecotextura e ecogenicidade ao exame ultrassonográfico. Um animal 

apresentou discreto desconforto à flexão para esta dose, sendo atribuído escore 1 (0-3) 

caracterizado por desconforto leve durante flexão intensa, entre T3 e T12. Para as 

demais doses (1,0 ng, 1,5 ng e 2,0 ng de LPS) observou-se claudicação leve, sendo 

atribuído escore 1 (0-5), caracterizada por sustentação aparente do peso sobre os quatro 

membros, movimentação menos fluente e comprimento anormal do passo, porém com 

permanência da habilidade em mudar de direção. Os momentos de início dos sinais e 

sua duração entre os indivíduos apresentaram variabilidade alta, ocorrendo de forma 
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aleatória mesmo em animais que receberam a mesma dose, principalmente observados 

entre T3 e T9. 

O aumento da dor à flexão foi mais facilmente detectado, porém a variabilidade 

entre indivíduos foi alta, assim como observado na claudicação. Apenas dois animais, 

sendo um inoculado com 1,0 ng e o outro com 1,5 ng, receberam escore 2 (0-3) 

caracterizado por desconforto claro durante flexão intensa, somente no momento T3. Os 

outros animais, em apenas um momento de avaliação entre T1 e T9, foram atribuídos 

escore 1 (0-3). Edema articular não foi observado em nenhum dos animais durante esta 

fase. 

Apenas as doses de 1,5 ng e 2,0 ng desencadearam alterações 

ultrassonográficas nos animais deste estudo. Observou-se aumento do líquido sinovial e 

distensão dos recessos articulares, e, em um animal inoculado com a dose de 2,0 ng, 

observou-se ainda, pontos hiperecoicos dispersos no líquido sinovial, sugerindo 

aumento de celularidade, entre T12 e T48. 

 

Fase 2 

 

Os valores médios mínimo e máximo da FC dos animais foram 72 e 93 bpm, 

respectivamente, considerando todos os momentos de avaliação. Os valores médios 

mínimo e máximo da FR foram 36 e 72 mpm, e da TR 39,2 e 39,8ºC. 

Nesta fase, as doses testadas promoveram alteração da marcha facilmente 

detectável, com resolução em até 48 horas, em todos os animais. A variabilidade dos 

momentos de início dos sinais, bem como sua duração e intensidade, observada entre os 

indivíduos da fase anterior, não foram observadas com as doses testadas nessa fase. Os 

animais inoculados com 1,0 µg de LPS de E. coli (n = 2) claudicaram a partir de T3 

com escore 1 (0-5), até T12. O maior escore de claudicação atribuído a estes animais foi 

2 (0-5), em T6, caracterizado por postura anormal, movimentação menos fluente e 
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comprimento do passo diminuído, claudicação perceptível durante caminhada em linha 

reta e dificuldade ao mudar de direção. Considerando o teste de dor à flexão do 

membro, ambos os animais apresentaram sinais de resistência a partir de T3 e 

mantiveram até T24. Os maiores escores foram registrados em T9 e T12 para ambos, 

sendo caracterizado por desconforto grave mesmo durante flexão leve e animal muito 

relutante em flexionar a articulação (escore 3; 0-3) (Figura 2). O exame 

ultrassonográfico identificou aumento do líquido sinovial e presença de pontos 

hiperecoicos em suspensão e estruturas hiperecoicas de formato irregular, sugerindo a 

formação de vilosidades na membrana sinovial, entre T12 e T48. 

Para a dose 2,0µg de LPS considerou-se os resultados de apenas um animal, 

devido a falha durante a inoculação do LPS em um indivíduo. Este animal apresentou 

claudicação leve (escore 1; 0-5) apenas em dois momentos de avaliação (T9 e T24). 

Considerando a dor à flexão do membro, o animal apresentou sinais a partir de T1, 

sendo perceptíveis até T24. O maior escore registrado (escore 3; 0-3) ocorreu em T9. 

Assim como na fase anterior, nenhum animal apresentou edema no membro inoculado 

com LPS. Ao exame ultrassonográfico observou-se aumento do líquido sinovial e 

presença de pontos hiperecoicos em suspensão entre T12 e T72.). 
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FIGURA 2 – Representação gráfica das médias dos escores de claudicação e dor à flexão do 

membro de ovinos obtidos antes (T0) e 48 horas após a administração intra-
articular das doses de 1,0 µg (n = 2) e 2,0 µg/animal (n = 1) de LPS de E. coli. 

 

Fase 3 

 

Os valores médios mínimo e máximo da FC variaram entre 56 e 109bpm, 

respectivamente, durante os momentos de avaliação. Os valores médios mínimo e 

máximo da FR foram 22 e 40 mpm, e da TR 36,9 e 39,7ºC. 

Nesta fase, conforme observado na fase 2, todos os animais apresentaram 

claudicação facilmente detectável e as manifestações clínicas de sinovite ocorreram de 

maneira homogênea entre os indivíduos. Dos animais inoculados com 1,0 µg de LPS de 

E. coli (n = 2) um apresentou os primeiros sinais de claudicação em T1 permanecendo 

até T12, enquanto o outro claudicou entre T3 e T18. Ambos apresentaram os maiores 

escores de claudicação em T3 e T6 (escore 2; 0-5), semelhante ao observado na fase 2. 

A dor à flexão do membro afetado, iniciou em T1 para um dos animais e em T3 para o 

outro, permanecendo até T18 em ambos. Entre T6 e T12 foram atribuídos escore 2 (0-3) 

para ambos, caracterizado por desconforto claro durante flexão intensa. Apenas o 

animal que apresentou sinais mais precoces da sinovite obteve escore 3 de dor, somente 
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em T3. As alterações ultrassonográficas observadas foram semelhantes à descritas na 

fase 2, para a mesma dose. 

Dos animais inoculados com a dose de 0,5 µg de LPS (n = 2), um apresentou 

claudicação leve em T1, permanecendo até T12, e o outro iniciou em T3, permanecendo 

até T24. O maior escore de claudicação atribuído a ambos foi 2 (0-5) em T6, semelhante 

ao observado com a dose de 1,0 µg. A dor à flexão foi observada a partir de T3, 

permanecendo até T24 para um dos animais e T48 para o outro. Os maiores escores 

observados (escore 2; 0-3) se concentraram entre T3 e T12 para ambos os animais 

(Figura 3). Nesta fase também não se observou edema nas articulações inoculadas com 

LPS. Ao exame ultrassonográfico observou-se aumento do líquido sinovial provocando 

a distensão dos recessos articulares, presença de celularidade e vilosidades na 

membrana sinovial (Figura 4). Não foram detectadas alterações em cápsulas articulares, 

meniscos lateral e medial, músculos, tendões, ligamentos, gorduras e vasos adjacentes 

nas três fases experimentais. 

 

 
FIGURA 3 – Representação gráfica dos escores de claudicação e dor à flexão do membro de 

ovinos obtidos antes (T0) e 48 horas após a administração intra-articular das 
doses de 0,5 µg (n = 2) e 1,0 µg/animal (n = 2) de LPS de E. coli. 
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FIGURA 4 – Ultrassonografia em aspecto longitudinal da região femoropatelar lateral do joelho 

direito de um ovino, 10 meses. A – Aparência normal (T0) da superfície óssea do 
fêmur distal, demonstrado pela linha hiperecoica de formato convexo (seta fina) 
formando sombra acústica, cápsula articular hiperecoica (entre cursores) 
normoespessada (0,04cm), tendões dos músculos craniais da coxa (T) sem 
alterações e pequena quantidade normal de líquido sinovial anecoico (seta sólida) 
entre a cápsula articular e a membrana sinovial. B – Aumento de líquido sinovial 
anecoico (seta sólida) com pontos hiperecoicos dispersos (ponta de seta) e presença 
de estrutura hiperecoica de formato discretamente irregular em membrana sinovial 
(asterisco) visualizados após 12 horas de administração de 0,5 µg de LPS. 
Superfície óssea (seta longa), tendão (T), músculo (M) e cápsula articular (entre 
cursores) (0,05cm) sem alterações. Frequência de 12MHz. 

 

DISCUSSÃO 

 

Diante da ausência de dados publicados referentes ao desenvolvimento de um 

modelo experimental de sinovite em ovinos, as doses utilizadas no presente estudo 

foram extrapoladas de dados publicados em equinos.1,2,5,6 Por tratar-se de um estudo 

piloto, a descrição dos sinais foi feita de maneira individualizada, utilizando número 

mínimo de animais, visto que complicações como o desenvolvimento de sinais crônicos 

de sinovite10 ou endotoxemia5 seriam passíveis de ocorrer. 

Os valores médios de frequência cardíaca (FC) permaneceram dentro dos limites 

de normalidade para a espécie, em todas as fases do estudo.11 Os valores médios de 
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frequência respiratória (FR), de todos os animais, também permaneceram dentro da 

normalidade, considerando valores de referência em ovinos da raça Santa Inês, Dorper e 

seus mestiços provenientes dos trópicos.12 Semelhante ao observado com as outras 

variáveis, a temperatura retal se manteve dentro dos limites de referência para a espécie 

segundo Marai et al. (2007)13, em todas as fases do estudo. Não foi possível associar 

nenhuma alteração clínica que sugerisse sinais sistêmicos de endotoxemia, conforme 

apontado em outros estudos.5,6 

A claudicação, especificamente, foi o parâmetro considerado de maior 

importância na avaliação, uma vez que a inspeção visual com mínima manipulação dos 

animais é desejada ao se estabelecer um modelo álgico para estudos de dor. As doses 

testadas na fase 1 não desenvolveram claudicação evidente ou homogênea, dificultando 

as avaliações. Em equinos, a dose de 0,5 ng foi capaz de desenvolver claudicação grau 

2, aumento da temperatura local do membro, edema articular leve, dor moderada à 

palpação e alterações no fluido sinovial compatíveis com sinovite aguda.5 Em ovinos, 

esta mesma dose não foi capaz de desencadear claudicação perceptível. Quando 

administradas doses de 1,0 a 2,0 ng de LPS observou-se alta variabilidade de resposta 

entre os indivíduos e momentos de avaliação. O comportamento característico desta 

espécie de não manifestar sinais de dor, pode ter contribuído para dificultar a percepção 

de mudanças sutis durante as avaliações subjetivas.14  

Na avaliação ultrassonográfica não foram evidenciadas alterações apenas para a 

menor dose, confirmando a ausência de resposta inflamatória. Nas demais observou-se 

efusão articular e celularidade no líquido sinovial, compatíveis com sinovite, 

justificando a presença de dor em alguns animais. O LPS, após contato com a 

articulação, desencadeia aumento expressivo dos leucócitos sinoviais e da concentração 

de proteína total, além de biomarcadores inflamatórios como prostaglandina E2, 

interleucina 1β e fator de necrose tumoral, com pico em até oito horas após a 
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inoculação, retornando ao basal após 168 horas.15 As alterações foram observadas até 

48 horas após a administração do LPS nesta fase. 

Ao aumentar a dose para microgramas, nas fases 2 e 3, os sinais clínicos 

tornaram-se evidentes, considerados de leve a moderados, havendo remissão completa 

em até 48 horas. Os sinais foram principalmente observados a partir de T3, conforme 

relatado por estudo recente em equinos utilizando a dose em nanogramas, onde todos os 

animais demonstraram sinais clínicos de dor a partir de três horas após a inoculação.10 O 

tempo T6 foi o de maior escore da deambulação, sendo novamente semelhante ao 

estudo citado anteriormente, em que equinos inoculados com LPS precisaram de 

analgesia de resgate após seis horas da inoculação, por apresentar agravamento dos 

sinais clínicos. Todavia, nenhum dos ovinos atingiram o escore mínimo necessário para 

analgesia de resgate. A maioria dos ovinos (n = 5) cessou a claudicação em até 24 horas 

e não demonstrou sensibilidade perceptível à flexão em até 48 horas (n = 6), 

corroborando com o descrito por Vinther et al. (2016)6, que observou total reversão dos 

sinais clínicos de sinovite em 24 horas após inoculação da dose de 3µg/articulação em 

equinos. Doses em microgramas em equinos, inoculadas pela via intra-articular, 

geraram claudicação grave em até duas horas e foram suficientes para desenvolver 

sinais sistêmicos de endotoxemia, como febre, inapetência e depressão, aumento das 

frequências cardíaca e respiratória e leucocitose neutrofílica. A resolução dos sinais foi 

observada em até 36 horas.16,17 

As principais alterações ultrassonográficas visualizadas após a inoculação de 

doses em microgramas foram mais sutis quando comparados a casos de sinovite em 

bovinos,18 equinos,19 cães20 e humanos,21 envolvendo patologias como a osteoartrite. 

Tal fato pode justificar a claudicação leve a moderada observada. Em humanos, o US é 

mais sensível do que o exame clínico na detecção de sinovite e correlaciona-se bem 

com ressonância magnética (MRI) e a artroscopia.22 As alterações de ecogenicidade e 
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ecotextura detectados por meio deste exame, também são altamente correlacionadas 

com a presença de dor em pacientes com osteoartrite.23  

Dentre as limitações identificadas neste estudo, ressalta-se o número reduzido de 

animais por dose utilizada em cada fase. Todavia por tratar-se do primeiro estudo em 

ovinos e que poderia desencadear condições clínicas irreversíveis, optou-se por uma 

amostragem limitada em dois animais por grupo. A inexistência de escalas validadas 

neste contexto e espécie limita a interpretação dos resultados por não garantir a 

sensibilidade, especificidade e repetibilidade dos métodos utilizados. Optou-se por 

adaptar as escalas utilizadas por Abdalmula et al. (2014)7 em virtude da ausência de 

ferramentas de identificação da dor e claudicação validadas para ovinos, nestas 

condições de dor inflamatória aguda. Além disso, o estudo citado objetivou desenvolver 

um modelo experimental de artrite induzida por colágeno. A ausência de dados sobre 

alterações no líquido sinovial e marcadores inflamatórios, limitaram a identificação de 

resposta inflamatória que justificasse o desconforto leve à flexão, observado na fase 1. 

A não realização de análise hematológica também limitou a afirmação sobre a ausência 

de sinais sistêmicos que sugerissem endotoxemia.  

A continuação deste estudo, reduzindo gradativamente as doses por animal e 

aumentando o número de indivíduos testados, faz-se necessário para padronização de 

um modelo experimental de dor inflamatória aguda induzida por LPS de E. coli em 

ovinos. 

 

CONCLUSÃO 

 

A dose de 0,5ng de LPS, definida para o desenvolvimento experimental de 

sinovite na espécie equina, não desencadeou claudicação em ovinos. As doses de 0,5µg, 

1,0µg ou 2,0µg de LPS por articulação geraram claudicação facilmente detectável e dor 

leve a moderada durante flexão do membro, sem sinais clínicos sistêmicos de 
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endotoxemia. Desse modo, dentre as doses testadas, a administração de 0,5µg/animal 

foi a menor dose capaz de induzir experimentalmente os sinais clínicos de sinovite.  
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CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO DO EFEITO ANALGÉSICO DO TRAMADOL VIA 

EPIDURAL EM SINOVITE INDUZIDA EM OVINOS 

 

Manuscrito formatado conforme as normas da revista Veterinary Anaesthesia and Analgesia 

(ANEXO D). 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO ANALGÉSICO DO TRAMADOL VIA EPIDURAL 1 

EM SINOVITE INDUZIDA EM OVINOS 2 

 3 

RESUMO 4 

 5 

A administração epidural do tramadol proporcionou efeito antinociceptivo satisfatório 6 
após testes sensoriais em ovinos. Todavia, seu efeito em situações de dor inflamatória 7 
aguda ainda não foi relatado nesta espécie. Objetivou-se avaliar os efeitos analgésicos 8 
do fármaco após indução de sinovite experimental com lipopolissacarídeo (LPS) de E. 9 
coli. Administrou-se LPS na articulação femorotibiopatelar esquerda em 12 ovinos 10 
machos, para indução de sinovite experimental. Os animais foram divididos em dois 11 
grupos, sendo tratamento (GT) e controle (GC), tratados com 2,0 mg kg-1 de tramadol e 12 
solução salina 0,9%, respectivamente. Ambos via cateter epidural, a cada seis horas, 13 
durante 24 horas. Avaliaram-se os parâmetros clínicos e escores de dor e claudicação 14 
antes e durante as 48 horas após a administração de LPS. Análises cinética e cinemática 15 
da marcha foram realizadas antes, seis e 24 horas após. Analgesia de resgate consistiu 16 
em morfina 0,2 mg kg-1 via intramuscular. Dados paramétricos e não paramétricos 17 
foram submetidos a ANOVA seguida de teste de Student-Newman-Keuls e testes de 18 
Kruskall-Wallis ou Friedman, respectivamente. Escores de dor foram maiores nos 19 
animais do GC, nove horas após indução da sinovite (GC: 2 [2 - 2]; GT: 2 [1,25 - 2]; p 20 
< 0,05). O pico de força vertical do membro pélvico normalizado demonstrou diferença 21 
significativa entre grupos (GC: 13,4 ± 3,3 %PV; GT: 18,6 ± 9,5 %PV; p < 0,05), no 22 
tempo seis horas, sugerindo que os animais do GT conseguiram sustentar maior massa 23 
no membro afetado. Conclui-se que a dose de 2,0 mg kg-1 de tramadol via epidural 24 
produziu analgesia discreta em ovinos submetidos a dor inflamatória aguda. 25 
 26 
Palavras-chave: pequenos ruminantes; epidural; opioides; biomecânica; claudicação. 27 

 28 
  29 
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INTRODUÇÃO 30 

 31 

O tramadol é um fármaco opioide considerado atípico, por possuir menor 32 

afinidade pelos receptores opioides µ em comparação à morfina, e exercer parte de sua 33 

ação analgésica ao inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina (Kukanich & 34 

Papich 2004). Na medicina veterinária estudos de diferentes doses e vias de 35 

administração vem sendo conduzidos. Todavia, os mecanismos de ação deste fármaco 36 

ainda não foram completamente elucidados (Simon & Steagall 2016). O ovino é 37 

considerado modelo experimental na investigação de doenças articulares em outras 38 

espécies, principalmente em humanos, reforçando a demanda por protocolos 39 

analgésicos específicos (Spadari et al. 2013; Abdalmula et al. 2014). 40 

A administração epidural de opioides proporciona analgesia satisfatória para o 41 

tratamento agudo da dor, especialmente quando utilizados em protocolos de analgesia 42 

multimodal (Cousins & Mather 1984). Estudos em ruminantes, sugerem efeito 43 

antinociceptivo satisfatório após testes sensoriais, como o pin prick e o pinçamento da 44 

região a ser dessensibilizada. Em bovinos, as doses de 2 e 3 mg kg-1 promoveram 45 

antinocicepção com período de latência médio de 10 minutos e duração média da 46 

analgesia de 60 a 90 minutos, respectivamente. Para a dose de 3,0 mg kg-1 observou-se 47 

ainda sedação leve e ataxia moderada (Baniadam et al. 2010). Em camelídeos, a dose de 48 

2,0 mg kg-1 promoveu analgesia por aproximadamente 65 minutos, além de ataxia leve 49 

a moderada e sedação leve (Azari et al. 2017). Outros estudos comparando doses de 1,0 50 

a 2,0 mg kg-1 de tramadol, via epidural, associado ou não à lidocaína em bovinos 51 

(Bigham et al. 2010), caprinos (Dehkordi et al. 2012; Ragab et al. 2017), ovinos 52 

(Habibian et al. 2011), camelídeos (Azari et al. 2014) e búfalos (Atiba et al. 2015), 53 

demonstraram que sua utilização isolada gerou maior tempo de latência e duração dos 54 

efeitos antinociceptivos sem sinais de ataxia, quando comparado ao anestésico local. A 55 

associação à lidocaína reduziu significativamente os tempos descritos e produziu sinais 56 

leves de ataxia.  57 

A claudicação é um dos principais sinais de dor associados ao desenvolvimento 58 

da sinovite em doenças articulares (Caron, 2003). Desse modo, é interessante que 59 

avaliações objetivas da marcha, à exemplo das análises cinética e cinemática, sejam 60 

incorporadas em estudos que avaliem a dor articular aguda (Khumsap et al., 2003, 61 
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Ishihara et al., 2009), principalmente na ausência de ferramentas de avaliação subjetiva 62 

validadas. 63 

Diante da necessidade de estudos de controle de dor e dos efeitos promissores da 64 

utilização do tramadol pela via epidural em ruminantes, objetivou-se avaliar os efeitos 65 

analgésicos do fármaco em um modelo de dor inflamatória aguda, após indução de 66 

sinovite experimental com lipopolissacarídeo (LPS) de E. coli em ovinos. 67 

 68 

MATERIAIS E MÉTODOS 69 

 70 

Local de experimentação e animais  71 

 72 

O estudo foi conduzido, após aprovação da Comissão de Ética no Uso de 73 

Animais (CEUA) sob protocolo número 063/2016. Foram utilizados 12 ovinos adultos, 74 

mestiços (Santa Inês x Dorper), 38,9 ± 5,9kg, adquiridos de plantel comercial. Os 75 

animais foram considerados hígidos após a confirmação por meio de exames clínico e 76 

laboratorial (hemograma, proteínas totais, creatinina e gama glutamil transferase). 77 

Antecendendo a fase experimental, os animais foram vacinados (Heptavac P Plus, MSD 78 

Animal Health, Portugal) e vermifugados (Ivomec® Solução Oral, Merial© Boehringer 79 

Ingelheim, São Paulo, Brasil). 80 

O período de aclimatação e treinamento dos animais foi de 150 dias, quando 81 

entraram em contato direto com as equipes responsáveis pelo manejo alimentar e pelo 82 

treinamento guiado com cabresto, no mínimo duas vezes ao dia. Após o aprendizado 83 

com o cabresto, os animais passaram a realizar caminhadas em esteira elétrica, 84 

diariamente, por um período máximo de dois minutos por animal, com a finalidade de 85 

adaptação aos testes biomecânicos. Durante o período experimental, os animais foram 86 

mantidos em baia coberta, alimentados duas vezes ao dia com feno e ração comercial 87 

para ovinos, e água ad libitum. 88 

 89 

Implantação dos cateteres epidurais 90 

 91 

Os cateteres foram implantados 24 horas antes da administração do LPS. Para 92 

contenção química, utilizou-se 0,15 mg kg-1 de xilazina 2% (Xilasin®, Syntec, Santana 93 
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de Parnaíba, SP, Brasil) por via intravenosa e, após 10 minutos, foi realizada tricotomia 94 

e antissepsia da região lombossacra para posicionamento de campo estéril fenestrado. O 95 

espaço epidural foi acessado utilizando agulha Tuohy 16G (Procare®, Lamelid, São 96 

Paulo, Brasil) e, após confirmação pelo teste da gota pendente e pela ausência de 97 

resistência, um cateter epidural 16G (Portex®, Smiths Medical, Kent, UK) foi 98 

introduzido através da agulha. Sequencialmente, procedeu-se a realização de radiografia 99 

contrastada do segmento toracolombar, com o intuito de confirmar o correto 100 

posicionamento do cateter entre as vértebras L3 e L5. Após a confirmação, foi acoplado 101 

o filtro antibacteriano (Portex®, Smiths Medical, Kent, UK) e o cateter foi fixado à pele 102 

com pontos de sutura simples utilizando fio de Nylon 2-0 (Procare®, Lamelid, São 103 

Paulo, Brasil) e protegido com gaze e esparadrapo.  104 

 105 

Administração do LPS de E. coli 106 

 107 

Para contenção padronizou-se o decúbito lateral esquerdo com membro posterior 108 

direito tracionado dorsalmente, evidenciando a região medial da articulação 109 

femorotibiopatelar esquerda. LPS de Escherichia coli O55:B5 (LPS L2880, Sigma, St. 110 

Louis, MO, USA) foi diluído até concentração final de 1,67 µg mL-1 e, após tricotomia 111 

e antissepsia do local da artrocentese, introduziu-se um cateter 24G (Solidor®, Lamelid, 112 

São Paulo, Brasil), guiado por ultrassonografia, para injeção de 0,3 mL da solução, 113 

contendo 0,5 µg de LPS, no recesso medial da articulação. 114 

 115 

Grupos experimentais e administração dos tratamentos 116 

 117 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos, sendo o grupo 118 

tratamento (GT), constituído por seis indivíduos tratados com 2,0 mg kg-1 de tramadol, 119 

e grupo controle (GC), constituído por seis indivíduos tratados com solução salina 120 

0,9%. Os tratamentos foram administrados por via epidural, duas horas e meia após o 121 

procedimento de artrocentese para inoculação do LPS de E. coli e, continuamente a 122 

cada seis horas, durante 24 horas. A administração foi realizada durante um período de 123 

um minuto, sendo o volume total de 5 mL. Os profissionais responsáveis pelo preparo e 124 

administração dos tratamentos não participaram das avaliações do estudo. Os 125 
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tratamentos ficaram desconhecidos pelos demais membros da equipe até a fase de 126 

interpretação dos dados. 127 

 128 

Avaliação Clínica e Laboratorial 129 

 130 

Os parâmetros clínicos frequência cardíaca (FC), respiratória (FR) e 131 

temperaturas retal (TR) e periférica (TP), de todos os animais, foram aferidos na 132 

condição basal (T0) e nos tempos de uma (T1), três (T3), seis (T6), nove (T9), 12 (T12), 133 

24 (T24) e 48 (T48) horas após indução da lesão. Utilizou-se estetoscópio para aferição 134 

da FC e FR e os valores foram aferidos em triplicata, com intervalos de 5 minutos, e 135 

posteriormente, calculou-se a média por animal. A TR foi aferida utilizando termômetro 136 

digital convencional e a TP utilizando termômetro digital infravermelho (ST-500, 137 

Incoterm, São Paulo, Brasil). Foram avaliados ainda a presença de sinais 138 

comportamentais de desorientação, movimentação lateral do pescoço, respiração 139 

apnêustica, salivação, tremores e hiperexcitabilidade.  140 

Um cateter 18G (Solidor®, Lamelid, São Paulo, Brasil) foi implantado na veia 141 

jugular para realização de hemograma, proteínas totais e fibrinogênio, nos momentos 142 

basal (T0), 12 (T12) e 24 (T24) horas após a inoculação de LPS intra-articular. 143 

 144 

Avaliação Biomecânica  145 

 146 

As avaliações do equilíbrio estático (controle postural) e da dinâmica da marcha 147 

foram realizadas por meio da cinemática e cinética na condição basal (T0), seis (T6) e 148 

24 (T24) horas após a inoculação do LPS na articulação.  149 

Para a avaliação do equilíbrio estático foi utilizado o método biomecânico 150 

cinético que avalia o comportamento da força de reação ao solo (FRS) durante a partir 151 

da plataforma de força, no presente estudo foi utilizado duas plataformas de força 152 

modelo OR6 e OR7 (AMTI) que estavam dispostas uma do lado da outra, as mesmas 153 

foram niveladas ao solo e acima da plataforma foi colocado um tapete de borracha de 154 

3mm de espessura. Para esta avaliação os animais foram mantidos em posição 155 

quadrupedal, com cada membro pélvico sobre uma das plataformas, em equilíbrio 156 

estático por um período de 10 segundos. Os dados da FRS nas suas respectivas 157 
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componentes anteroposterior, mediolateral e vertical foram coletados a uma frequência 158 

de amostragem de 100Hz cada plataforma de força, pelo software NetForce (AMTI) e, 159 

posteriormente, a análise do pico da força vertical (Fz) foi realizado por meio de 160 

formulação matemática utilizando o Matlab. Foi considerada apenas a tentativa em que 161 

o animal permaneceu estático sobre as plataformas, sem retirar o membro do solo ou 162 

deslocar o peso de um lado a outro, durante o período citado acima. 163 

Para avaliação dinâmica da marcha cinemática tridimensional utilizou-se um 164 

sistema de captura de movimento infravermelho da Vicon Motion System, composto 165 

por 10 câmeras de vídeo bonita, cada câmera operando em uma frequência de 166 

amostragem de 100Hz, e software Nexus para a captura tridimensional do movimento. 167 

Em cada animal foram fixados 22 marcadores refletivos de 14mm de diâmetro, 168 

posicionados em ambos os lados (direito e esquerdo) sobre o ponto dorsal da crista 169 

ilíaca, proeminência lateral da tuberosidade isquiática, trocânter maior do fêmur, ponto 170 

médio do quadríceps, articulação femorotibiopatelar, ponto médio da tíbia, articulação 171 

tíbio-metatársica, ponto médio do metatarso 3-4, articulação metatarso-falangeana e 172 

face lateral de todos os cascos (Figura 5). A velocidade média foi determinada 173 

individualmente, durante coleta basal, sendo considerada aquela que permitisse maior 174 

conforto do animal ao caminhar, e variou de 0,8 a 1,0 m s-1. Em cada momento de 175 

avaliação, considerou-se três coletas de um minuto, dando origem a um único valor 176 

médio para cada um dos lados, as coletas foram realizadas com os animais caminhado 177 

em cima de uma esteira com a velocidade em que permitisse que o animal caminhasse 178 

de forma confortável. Um passo foi definido como o período a partir do início da fase 179 

de apoio até o fim da fase de balanço do membro. O início da fase de apoio foi 180 

determinado pela extensão máxima do joelho, e o início da fase de balanço foi 181 

determinado pela extensão máxima do tarso ao final da fase de apoio.  182 

Variáveis da marcha tais como ângulos máximo e mínimo da articulação 183 

femorotibiopatelar direita e esquerda, tempo total da passada, tempos de apoio e 184 

balanço dos membros direito e esquerdo, foram analisadas por meio de uma ferramenta 185 

matemática desenvolvida em código Matlab. 186 
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 187 
FIGURA 5 – Ovino macho, mestiço (Santa Inês x Dorper), com 188 

marcadores refletivos de 14mm fixados em regiões 189 
anatômicas para gravação da marcha durante 190 
caminhada de 60 segundos sobre a esteira.  191 

 192 

Avaliação por escores de claudicação, dor à flexão do membro e edema articular 193 

 194 

Os escores foram determinados utilizando-se três escalas de classificação 195 

numérica, adaptadas de Abdalmula et al. (2014), nos momentos T0 (basal), uma (T1), 196 

três (T3), seis (T6), nove (T9), 12 (T12), 24 (T24) e 48 (T48) horas após a inoculação 197 

da solução contendo LPS. O grau de claudicação foi classificado de 0 (comportamento 198 

inalterado, deambulação normal, sustentando o peso nos quatro membros, 199 

movimentação normal com passadas largas e simétricas, habilidade de mudar de direção 200 

rapidamente) a 5 (comportamento alterado com indivíduo tentando se manter separado 201 

de outros membros do grupo, incapacidade de se manter em posição quadrupedal ou de 202 

se movimentar sem auxílio). A dor à flexão do membro esquerdo foi classificada de 0 203 

(ausência de resposta à flexão intensa) a 3 (desconforto grave mesmo durante flexão 204 

leve; animal muito relutante em flexionar a articulação). A presença de edema articular 205 

também foi classificada de 0 (não detectado) a 3 (edema articular grave) (ANEXO B).  206 

Em casos em que fosse atribuído ao animal escore de claudicação igual ou 207 

superior a 4 (0-5), optou-se pela utilização de morfina 0,2 mg kg-1 a 1 % (Dimorf®, 208 

Cristália Prod Quím Farm Ltda, Itapira, SP, Brasil) via intramuscular, como analgésico 209 

de resgate.  210 
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Análise estatística 212 

 213 

Os dados relativos à FC, FR, TR, TP e às avaliações cinética e cinemática foram 214 

apresentados como médias ± desvios padrão. Os resultados foram submetidos à Análise 215 

de Variância (ANOVA) para medidas repetidas, seguida do teste de Student-Newman-216 

Keuls (SNK), para comparação ao longo dos momentos dentro de cada grupo. Para 217 

comparação entre os grupos em cada momento, utilizou-se ANOVA seguido do teste de 218 

t. Para avaliação da analgesia verificada por meio das escalas numéricas, empregou-se o 219 

teste de Kruskall-Wallis, para comparação dos grupos em cada momento, e o teste de 220 

Friedman, para comparação dos momentos dentro de cada grupo. Considerou-se nível 221 

de significância de 5% (p≤0,05).  222 

 223 

RESULTADOS 224 

 225 

As médias ± desvio padrão das variáveis clínicas estão apresentadas na Tabela 3. 226 

Os valores de FC foram significativamente maiores no GC em comparação ao GT em 227 

T0 (p = 0,014) e T1 (p = 0,041). A frequência respiratória aumentou de maneira 228 

significativa em T6 (p < 0,001) e T9 (p = 0,005) para o GC, e em T6 (p < 0,001) para o 229 

GT, quando comparados ao T0.  230 

Houve aumento significativo da temperatura retal a partir de T6 (p = 0,001), 231 

permanecendo até T12 (p < 0,001) nos animais do GC, quando comparada ao T0. Nos 232 

animais do GT, o aumento da TR foi verificado a partir de T3 (p = 0,035), também 233 

permanecendo até T12 (p = 0,008). Em T9, 66,66% dos animais do GT apresentaram 234 

temperaturas entre 40°C e 40,5°C. Os valores de temperatura periférica foram 235 

estatisticamente maiores entre T3 (p = 0,002) e T9 (p = 0,02) e em T24 (p = 0,017) para 236 

o GC, e entre T1 (p = 0,011) e T24 (p < 0,001) para o GT. As maiores temperaturas 237 

foram registradas em T6, para ambos os grupos (Figura 6). 238 

 239 
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 240 
FIGURA 6 – Temperaturas retal e periférica (ºC) de ovinos submetidos a sinovite experimental 241 

e tratados com 2,0 mg kg-1 de tramadol (GT) ou solução salina (GC), via epidural 242 
(n = 12). * Diferença estatística entre o T0 e demais tempos de avaliação para o 243 
GT; § Diferença estatística entre o T0 e demais tempos de avaliação para o GC. 244 
Nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). 245 

 246 

As medianas ± quartis dos escores de claudicação, dor à flexão e edema estão 247 

apresentadas na Tabela 4. Os escores de claudicação aumentaram significativamente em 248 

T6 e T9 para o GC e apenas em T6 para o GT, quando comparados ao basal. Os escores 249 

de dor à flexão do membro inoculado com LPS aumentaram significativamente entre T3 250 

e T9, nos animais do GC, e entre T3 e T12 nos animais do GT. Em T9, os animais do 251 

grupo controle apresentaram escores de dor à flexão significativamente maiores que os 252 

animais tratados com tramadol. Não observou-se edema articular em nenhum dos 253 

animais ao longo dos momentos de avaliação.  254 

As médias e respectivos desvios-padrão das variáveis hematológicas estão 255 

apresentadas na Tabela 5. Dentre variáveis analisadas, não houve diferença significativa 256 

entre os grupos ou entre o T0 e demais momentos de avaliação. 257 

 258 

 259 
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TABELA 3 – Médias e desvios-padrão dos parâmetros clínicos de ovinos submetidos a sinovite experimental e tratados com 2,0 mg kg-1 de tramadol 260 
(GT) ou solução salina (GC), via epidural (n = 12) 261 

Variáveis Grupos 
Tempos de avaliação 

T0 T1 T3 T6 T9 T12 T24 T48 

FC (bpm) 
GC 77 ± 9§ 72 ± 7§ 79 ± 16 83 ± 17 77 ± 15 74 ± 14 72 ± 11 63 ± 11* 

GT 63 ± 7 63 ± 6 68 ± 11 70 ± 8 70 ± 10 64 ± 3 64 ± 7 56 ± 3 

FR (mpm) 
GC 39 ± 20 37 ± 15 56 ± 26 90 ± 23* 64 ± 33* 52 ± 28 46 ± 20 32 ± 9 

GT 38 ± 12 40 ± 18 50 ± 25 73 ± 23* 48 ± 27 37 ± 13 34 ± 11 34 ± 14 

FC: frequência cardíaca; f: frequência respiratória; TR: temperatura retal; TP: temperatura periférica.  262 
* Diferença estatística entre o T0 e os demais tempos dentro de um mesmo grupo; § Diferença estatística entre grupos; nível de significância de 5% (p ≤ 263 
0,05). 264 
 265 
 266 
TABELA 4 – Medianas e quartis dos escores de claudicação e dor à flexão de ovinos submetidos a sinovite experimental e tratados com 2,0 mg kg-1 de 267 

tramadol (GT) ou solução salina (GC) pela via epidural (n = 12)  268 

Escores Grupos 
Tempos de avaliação 

T0 T1 T3 T6 T9 T12 T24 T48 

Claudicação 
GC 0 [0-0] 0 [0-0] 1 [0,25-1] 1,5 [1-2]* 1 [1-1]* 0,5 [0-1] 0 [0-0] 0 [0-0] 

GT 0 [0-0] 0 [0-0] 1 [0,25-1] 1,5 [1-2]* 1 [0,25-1] 0,5 [0-1] 0 [0-0] 0 [0-0] 

Dor à flexão 
GC 0 [0-0] 0 [0-0] 2 [1,25-2]* 2 [2-2]* 2 [2-2]* § 0,5 [0-1,75] 1 [0,25-1,75] 0 [0-0] 

GT 0 [0-0] 0 [0-0] 1,5 [1-2]* 2 [2-2,75]* 2 [1,25-2]* 1 [1-1]* 0 [0-0,75] 0 [0-0] 

* Diferença estatística entre o T0 e os demais tempos dentro de um mesmo grupo; § Diferença estatística entre grupos; nível de significância de 5% (p ≤ 269 
0,05). 270 
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TABELA 5 – Médias e desvios-padrão das variáveis hematológicas de ovinos submetidos a 271 
sinovite experimental e tratados com 2,0 mg kg-1 de tramadol (GT) ou solução 272 
salina (GC), via epidural (n = 12) 273 

Variáveis hematológicas  Grupos 
Tempos de avaliação 

T0 T12 T24 

Leucócitos (µL-1) GT 9.483 ± 2.187 9.900 ± 1.829 9.983 ± 1.685 
GC 9.183 ± 1.833 8.833 ± 1.867 10.433 ± 1.690 

Fibrinogênio (mg dL-1) GT 233 ± 82 400 ± 0 400 ± 179 
GC 300 ± 110 433 ± 197 367 ± 151 

Proteínas Totais Sérica  
(g dL-1) 

GT 5,3 ± 0,5 5,4 ± 0,7 5,1 ± 0,4 
GC 5,4 ± 0,3 5,3 ± 0,4 5,4 ± 0,5 

Albumina (g dL-1) 
GT 3,3 ± 0,2 3,2 ± 0,1 3,1 ± 0,2 
GC 3,3 ± 0,2 3,3 ± 0,2 3,3 ± 0,4 

Globulinas (g dL-1) 
GT 2,0 ± 0,4 2,2 ± 0,7 2,0 ± 0,4 
GC 2,1 ± 0,4 2,0 ± 0,7 2,1 ± 0,7 

 274 

As médias e respectivos desvios-padrão do componente vertical da força de 275 

reação do solo (fz) e a porcentagem de distribuição do peso corporal (%PC) sobre os 276 

membros pélvicos estão apresentadas na Tabela 6, Figura 7. Houve menor força 277 

exercida sobre a plataforma pelo membro esquerdo em T6 (p = 0,006) quando 278 

comparado ao T0, no GC. A diferença na fz foi significativa também na comparação 279 

entre membros, sendo menor no esquerdo (p = 0,005). A %PC entre os membros 280 

reforça os resultados de força, sendo observada diminuição significativa em T6, apenas 281 

para o membro esquerdo, no grupo controle. 282 

 283 
TABELA 6 – Médias e desvios padrão do componente vertical (fz) da força de reação do solo, 284 

dos membros pélvicos direito e esquerdo, de ovinos submetidos a sinovite 285 
experimental e tratados com 2,0 mg kg-1 de tramadol (GT) ou solução salina 286 
(GC), via epidural (n = 12) 287 

Variável Grupos Membros pélvicos 
Tempos de avaliação 

T0 T6 T24 

fz (N) 

GC 
Direito 73,6 ± 17,9 77,8 ± 15,3§ 61,3 ± 19,4 

Esquerdo  76,4 ± 22,1 53,4 ± 18,4* 73,9 ± 12,8 

GT 
Direito 76,9 ± 22,1 85,1 ± 26,4 71,3 ± 18,3 

Esquerdo 76,2 ± 8,8 67,3 ± 32,8 76,5 ± 26,2 

fz: componente vertical da força de reação do solo.* Diferença estatística entre o T0 e os demais 288 
tempos dentro de um mesmo grupo; § Diferença estatística entre os membros pélvicos direito e 289 
esquerdo em cada grupo; nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). 290 
 291 
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 292 
FIGURA 7 – Representação gráfica da % de peso corporal distribuída nos membros pélvicos 293 

direito e esquerdo de ovinos submetidos a sinovite experimental e tratados com 294 
solução salina (GC) ou 2,0 mg kg-1 de tramadol (GT), via epidural (n = 12). 295 
*Diferença estatística entre o T0 e os demais tempos de avaliação; §Diferença 296 
estatística entre os membros pélvicos direito (MPD) e esquerdo (MPE) em cada 297 
momento. Nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). 298 

 299 

Para avaliação cinemática referente às articulações femorotibiopatelar direita e 300 

esquerda um animal de cada grupo foi retirado do estudo, por apresentar variações na 301 

marcha e dificuldade de locomoção no dia da coleta dos dados, mesmo após o período 302 

de adaptação (Tabela 7). Observou-se aumento significativo no ângulo mínimo da 303 

articulação femorotibiopatelar (FTP) esquerda, quando comparado ao membro direito e 304 

redução significativa da variação angular entre os membros direito e esquerdo dos 305 

animais do GC. 306 
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TABELA 7 – Variáveis cinemáticas das articulações femorotibiopatelar direita e esquerda, de 308 
ovinos submetidos a sinovite experimental e tratados com tramadol 2,0mg kg-1 309 
(GT) ou solução salina (GC), via epidural (n = 10) 310 

Variáveis  Grupos Membro pélvico 
Tempos de avaliação 

T0 T6 T24 

Tempo da 
Passada (s) 

GT 
Direito 0,95 ± 0,10 0,98 ± 0,04 0,99 ± 0,05 

Esquerdo 0,94 ± 0,11 0,98 ± 0,04 0,99 ± 0,04 

GC 
Direito 0,92 ± 0,11 0,94 ± 0,03 0,96 ± 0,07 

Esquerdo 0,92 ± 0,16 0,92 ± 0,08 0,97 ± 0,04 

Tempo de 
Apoio (s) 

GT 
Direito 0,66 ± 0,07 0,69 ± 0,04 0,68 ± 0,04 

Esquerdo 0,64 ± 0,08 0,65 ± 0,04 0,68 ± 0,04 

GC 
Direito 0,63 ± 0,09 0,65 ± 0,03 0,66 ± 0,05 

Esquerdo 0,62 ± 0,08 0,61 ± 0,06 0,65 ± 0,03 

Tempo de 
Balanço (s) 

GT 
Direito 0,29 ± 0,03 0,29 ± 0,01 0,31 ± 0,02 

Esquerdo 0,29 ± 0,04 0,33 ± 0,02 0,31 ± 0,02 

GC 
Direito 0,29 ± 0,04 0,29 ± 0,01 0,30 ± 0,02 

Esquerdo 0,30 ± 0,12 0,31 ± 0,03 0,32 ± 0,02 

Tempo de 
Apoio (%) 

GT 
Direito 69,84 ± 7,67 70,16 ± 3,73 68,99 ± 4,10 

Esquerdo 68,63 ± 9,16 66,47 ± 3,89 68,61 ± 4,03 

GC 
Direito 68,44 ± 9,95 69,23 ± 3,32 68,38 ± 5,57 

Esquerdo 67,59 ± 9,33 66,16 ± 6,64 67,11 ± 3,40 

Tempo de 
Balanço (%) 

GT 
Direito 30,13 ± 3,59 29,86 ± 1,48 31,15 ± 1,91 

Esquerdo 31,37 ± 3,96 33,42 ± 2,12 31,38 ± 2,05 

GC 
Direito 31,59 ± 4,30 30,77 ± 1,52 31,61 ± 2,48 

Esquerdo 32,31 ± 14,76 33,85 ± 2,82 32,87 ± 1,72 

Ângulo 
Máximo (º) 

GT 
Direito 89,99 ± 0,03 89,25 ± 1,52 89,84 ± 0,38 

Esquerdo 90,00 ± 0,01 89,05 ± 2,29 87,11 ± 4,54 

GC 
Direito 89,36 ± 1,39 89,99 ± 0,01 89,58 ± 0,92 

Esquerdo 89,99 ± 0,01 89,99 ± 0,02 89,99 ± 0,01 

Ângulo 
Mínimo (º) 

GT 
Direito 57,81 ± 6,57 59,09 ± 3,83 63,63 ± 3,60 

Esquerdo 60,41 ± 3,97 66,45 ± 4,65 60,41 ± 7,47 

GC 
Direito 56,55 ± 6,52 59,82 ± 5,50 58,53 ± 5,41 

Esquerdo 61,14 ± 6,09 69,37 ± 9,41*§ 59,26 ± 6,65 

Variação 
Angular (°) 

GT 
Direito 32,18 ± 6,55 30,16 ± 3,80 26,21 ± 3,60 

Esquerdo 29,58 ± 3,96 22,60 ± 2,83 26,70 ± 4,06 

GC 
Direito 32,81 ± 6,06 30,17 ± 5,49 31,05 ± 4,70 

Esquerdo 28,85 ± 6,09 20,62 ± 9,40*§  30,73 ± 6,64 
FTP: articulação femorotibiopatelar; GT: grupo tratamento; GC: grupo controle. * Diferença 311 
estatística entre o T0. § Diferença estatística entre os membros pélvicos direito e esquerdo. 312 
Nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). 313 

314 
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DISCUSSÃO 315 

 316 

Os resultados deste estudo demonstram que o tramadol administrado pela via 317 

epidural reduziu discretamente a intensidade da dor inflamatória aguda provocada pela 318 

sinovite em ovinos. A eficácia do tramadol no tratamento da dor aguda e pós-operatória 319 

é controversa (Sonis 2005; Sachs 2005; Kubota et al. 2008), sendo considerado uma 320 

alternativa em casos de dor leve a moderada. A escolha pela sua utilização em ovinos 321 

deu-se pelos efeitos antinociceptivos satisfatórios observados em outros ruminantes 322 

após testes sensoriais, como o pin prick e o pinçamento (Bigham et al. 2010; Baniadam 323 

et al. 2010; Dehkordi et al. 2012; Atiba et al. 2015; Ragab et al. 2017), e pela ausência 324 

de estudos testando a eficácia deste fármaco em modelos de dor inflamatória aguda 325 

nessa espécie.  326 

O modelo de sinovite aguda desenvolveu sinais clínicos com resolução em até 327 

dois dias, na presença de dor articular leve a moderada. Sinais de endotoxemia, como 328 

alterações clínicas, comportamentais e hematológicas não foram observadas. A dose de 329 

0,5 µg/articulação de LPS foi previamente estabelecida em um estudo em ovinos, em 330 

que se comparou os efeitos de diferentes doses descritas na literatura para equinos 331 

(Bittar et al.; dados não publicados).  332 

As médias dos parâmetros clínicos dos animais do estudo permaneceram dentro 333 

dos limites de referência para a espécie. Não foi possível associar as alterações na FC à 334 

presença de dor ou ao tratamento, pois ocorreram inclusive em T0 e T48. O aumento 335 

significativo dos parâmetros clínicos FR e TR, coincidiu com o período vespertino, de 336 

temperaturas ambientais mais elevadas na região em que o estudo foi conduzido (30-337 

35ºC). Tal fato dificultou a associação dos resultados obtidos à dor ou à febre 338 

possivelmente causadas pela indução experimental de sinovite, uma vez que, em ovinos, 339 

estas variáveis clínicas são diretamente influenciadas pela variação na temperatura 340 

ambiental (Bianca & Kunz 1978; Cezar et al. 2004). Segundo Marai et al. (2007), 341 

temperaturas acima de 30°C causam estresse térmico em animais desta espécie, 342 

influenciando diretamente o aumento das variáveis clínicas. 343 

O aumento da TP em ambos os grupos pode ser atribuído à presença de 344 

inflamação local após a administração do LPS. Entretanto, pelo motivo citado 345 

anteriormente, não se pode descartar a influência da temperatura ambiente neste 346 
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parâmetro. Em equinos, doses de 0,125 ng, 0,17 ng, 0,25 ng e 0,5ng de LPS de E. coli 347 

administradas intra-articular, causaram aumento da temperatura local e efusão articular 348 

leve a moderada (Palmer & Bertone 1994). Doses de 0,5 a 2,0 µg em ovinos também 349 

promoveram aumento da temperatura local e efusão articular, confirmada por meio de 350 

exame ultrassonográfico (Bittar et al.; dados não publicados).  351 

Optou-se pela administração da primeira dose do tramadol duas horas e 30 352 

minutos após a administração do LPS, com o objetivo de coincidir o pico de 353 

concentração plasmática do fármaco com o início dos sinais clínicos de sinovite, 354 

observados a partir de T3. Em virtude da ausência de estudos de farmacocinética do 355 

tramadol pela via epidural na espécie ovina, os dados referentes ao pico de concentração 356 

plasmática e intervalos de administração foram extrapolados de outras espécies (Giorgi 357 

et al. 2010; Vettorato et al. 2010). Em ovinos, pela via intravenosa, os níveis 358 

plasmáticos do fármaco e de seu metabólito M1 apresentaram pico da concentração em 359 

30 minutos e redução a níveis indetectáveis após seis horas da administração das doses 360 

de 4,0 e 6,0 mg kg-1 (Bortolami et al. 2015). Pela via epidural em equinos, a dose de 2,0 361 

mg kg-1 não gerou níveis séricos detectáveis (mínimo de 10 ng mL-1) dos metabólitos, e 362 

o fármaco foi detectado por até 8 horas após a administração (Giorgi et al. 2010). Em 363 

cães, a mesma dose produziu concentrações séricas acima de 100 ng mL-1, nível mínimo 364 

considerado terapêutico, tanto do fármaco quanto do metabólito M1, por até quatro 365 

horas (Vettorato et al. 2010). 366 

O tramadol não foi capaz de impedir ou adiar o início da claudicação produzida 367 

pela sinovite, segundo a avaliação subjetiva por escalas. Os maiores escores foram 368 

verificados seis horas após a administração do LPS, corroboram com resultados já 369 

reportados em equinos que receberam 0,5 ng de LPS de E. coli na articulação 370 

radiocarpica (Carregaro et al. 2014). Em T24, todos os animais retornaram, 371 

aparentemente, para a marcha normal. Apesar do tramadol não ter influenciado no 372 

início da claudicação, ele reduziu a intensidade. Somado a isso, os animais tratados com 373 

tramadol, demonstraram sustentar maior carga do lado esquerdo na comparação entre 374 

membros em relação ao grupo controle.  375 

A escala de avaliação da dor à flexão mostrou-se mais sensível na graduação do 376 

desconforto gerado pela sinovite ao identificar alterações mesmo na ausência de 377 

claudicação perceptível. Os escores significativamente maiores no GC, em T9 em 378 
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relação ao basal, sustentam a afirmação de que o tramadol atenuou a sensação dolorosa 379 

produzida pela sinovite. Entretanto, conforme observado com a claudicação, o 380 

tratamento não foi capaz de retardar o início dos sinais de dor ou interferir em sua 381 

duração.  382 

A distribuição do PC em cada membro pélvico de aproximadamente 20% do PC 383 

no T0, são comparáveis a literatura (Agostinho et al. 2012; Faria et al. 2014; Valentin et 384 

al. 2014; Safayi et al. 2015).  A diminuição do apoio sobre o membro esquerdo apenas 385 

nos animais do GC seis horas após a indução da sinovite, período de maior intensidade 386 

dos sinais clínicos confirma o efeito analgésico discreto do tramadol. A ausência de 387 

diferença na %PC sobre o membro direito dos animais do GC pode ser atribuída à 388 

redistribuição do peso também em membros torácicos, e não apenas o membro pélvico 389 

contralateral (Rumph et al. 1995). Estudos em outras espécies enfatizaram o potencial 390 

das variáveis pico vertical da FRS (fz) e impulso na determinação da gravidade da 391 

claudicação e identificação de anormalidades subclínicas da marcha (McLaughlin 2001; 392 

Ishihara et al. 2005). Neste estudo, apenas a análise estática foi suficiente para 393 

identificar diferenças entre os animais dos grupos tratamento e controle. 394 

A análise da cinemática angular evidenciou alterações no padrão de 395 

movimentação articular causadas pela claudicação. O aumento do ângulo mínimo e a 396 

diminuição da variação angular, significativos apenas nos animais do GC, demonstram 397 

que o movimento de flexão da articulação foi comprometido pela sensação dolorosa. 398 

Alterações na amplitude do movimento estão diretamente relacionadas à gravidade da 399 

claudicação e, portanto, é um parâmetro muito utilizado em estudos que avaliem dor e 400 

tratamento (Van Loon et al. 2012; Miqueleto et al. 2013). Em equinos com sinovite 401 

induzida por LPS, alterações na amplitude do movimento da articulação tarsocrural 402 

também foram evidenciadas apenas nos animais do grupo controle, confirmando os 403 

efeitos analgésicos do tratamento instituído no outro grupo (Van Loon et al. 2010). 404 

Espera-se que, em casos de claudicação, ocorra a diminuição do tempo de apoio 405 

do membro e consequente aumento do tempo de balanço (Decamp 1997), o que não foi 406 

verificado nesse estudo. As variáveis cinemáticas de tempo da passada não apontaram 407 

diferenças entre os grupos ou entre os momentos de avaliação. Alterações significativas 408 

nas passadas podem não ter sido evidenciadas por limitações na metodologia utilizada 409 

(Gilette & Angle 2008). Para que a análise quantitativa da marcha seja comparável entre 410 
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os animais da mesma espécie, entre o indivíduo e entre os lados esquerdo e direito, 411 

deve-se aplicar uma velocidade constante em uma marcha simétrica, como o passo ou 412 

trote (Gillette & Angle 2008). Desse modo, os animais foram submetidos à caminhada 413 

sobre a esteira, com velocidade fixa determinada individualmente.  414 

Os benefícios da utilização da esteira para avaliação cinemática da marcha, no 415 

entanto, são controversos, uma vez que os animais podem alterar a característica da 416 

passada para se adequarem ao equipamento, conforme observado também em humanos 417 

(Hollman et al. 2015). Tal adaptação seria responsável por mascarar as alterações na 418 

marcha provocadas pela sinovite, uma vez que a claudicação desenvolvida após 419 

administração do LPS foi considerada leve. 420 

Como limitações deste estudo tem-se a não utilização de ambiente com 421 

temperatura controlada durante a fase experimental, dificultando a interpretação das 422 

alterações observadas nas variáveis clínicas. Outras limitações estão relacionadas à 423 

metodologia da avaliação biomecânica. A análise cinemática comparando a passada dos 424 

animais sobre a esteira ou no solo permitiria identificar se realmente houve adaptação 425 

da marcha em velocidade controlada e se os resultados seriam diferentes em cada 426 

situação. Além disso, recomenda-se que em casos de avaliação da dor, diferentes tipos 427 

de passada simétrica sejam avaliados (Miqueleto et al. 2013), uma vez que uma pode 428 

evidenciar a claudicação mais do que outra (Rhodin et al. 2017). 429 

 430 

CONCLUSÃO 431 

 432 

A administração de 2,0 mg kg-1 de tramadol, via epidural, promoveu discreta 433 

analgesia em ovinos submetidos a sinovite experimental, diminuindo a intensidade da 434 

sensação dolorosa nos momentos de máxima resposta inflamatória. O fármaco não foi 435 

capaz de adiar o início da claudicação, tampouco reduzir o tempo em que os sinais 436 

clínicos foram observados. A remissão completa dos sinais de dor ocorreu em até 48 437 

horas independentemente do tratamento. 438 

 439 

  440 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO REFERENTE AO PROJETO DE 

PESQUISA DO PROTOCOLO N. 063/16 

 

 
 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 
COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS/CEUA 

                 

 
 

Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/PRPI-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) - 

CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1876.  
Email: ceua.ufg@gmail.com 

 
Goiânia, 30 de outubro de 2017.  

  

PARECER CONSUBSTANCIADO REFERENTE AO PEDIDO DE EMENDA DO 
PROTOCOLO Nº. 063/16 

 

I. IDENTIFICAÇÃO: 

 

1. Título do projeto: Efeito antihiperalgésico do tramadol via epidural em sinovite induzida em ovinos 
2. Pesquisador Responsável: Leandro Guimarães Franco 
3. Unidade/Órgão do pesquisador: EVZ/UFG 
4. Pesquisadores Participantes: Isabela Plazza Bittar 
5. Unidade onde será realizado: EVZ-UFG 
6. Data de apresentação do protocolo a CEUA: 19/08/16 
7. Data da apresentação do Pedido de Emenda: 02/10/2017 
 
II - Parecer da CEUA:  

Informamos que a Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA da Universidade Federal de Goiás, após 
análise das adequações solicitadas, APROVOU o projeto acima referido, e o mesmo foi considerado em 
acordo com os princípios éticos vigentes.        
Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) pesquisador(a) 
responsável deverá encaminhar à CEUA-PRPI-UFG o Relatório Final baseado na conclusão do estudo e 
na incidência de publicações decorrentes deste, de acordo com o disposto na Lei nº. 11.794 de 
08/10/2008, e Resolução Normativa nº. 01, de 09/07/2010 do Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal-CONCEA. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias após o 
encerramento da pesquisa, prevista para conclusão em 31 de março de 2018. 
 

III - Data da reunião: 30/10/2017 

 
 
 

Dra. Marina Pacheco Miguel 
Coordenadora da CEUA/PRPI/UFG 
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ANEXO B – ESCALAS DE CLAUDICAÇÃO, DOR À FLEXÃO E EDEMA 

ARTICULAR 

 

TABELA 8 – Escore para avaliação da claudicação em ovinos 
Descrição Escore 

Comportamento inalterado, ambulação normal, sustentando todo o peso nos 

quatro membros, movimento normal com passadas largas e simétricas, 

habilidade de mudar de direção rapidamente 

0 

Comportamento inalterado, sustentando todo o peso nos quatro membros, 

porém com movimentação não tão fluente e comprimento anormal do passo, 

habilidade de mudar de direção ainda permanece 

1 

Comportamento inalterado, postura anormal e comprimento do passo 

diminuído, presença de claudicação durante caminhada em linha reta, 

dificuldade ao mudar de direção 

2 

Comportamento inalterado, postura e movimentação anormais, evitando manter 

o peso sobre membro afetado 
3 

Comportamento alterado com indivíduo tentando se manter separado de outros 

membros do grupo, postura anormal com elevação do membro e evitando ao 

máximo a sustentação do peso, marcha severamente alterada evitando a 

utilização do membro 

4 

Comportamento alterado com indivíduo tentando se manter separado de outros 

membros do grupo, incapacidade de se manter em estação sem ajuda ou de se 

movimentar 

5 

 

TABELA 9 – Escore de dor durante flexão do membro afetado em ovinos 
Descrição Escore 

Sem resposta 0 

Desconforto leve durante flexão intensa 1 

Desconforto claro durante flexão intensa 2 

Desconforto intenso mesmo durante flexão leve e animal muito relutante em 

flexionar a articulação 
3 
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TABELA 10 – Escore para determinação de edema articular em ovinos 
Descrição Escore 

Não detectado 0 

Dificilmente detectável, porém presente 1 

Inchaço claramente detectado à palpação 2 

Edema articular grave 3 
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ANEXO C – GUIDELINES Laboratory Animals 

 
Manuscript Submission Guidelines: Laboratory Animals 

This Journal is a member of the Committee on Publication Ethics 

Please read the guidelines below then visit the Journal’s submission 
site http://mc.manuscriptcentral.com/la to upload your manuscript. Please note that manuscripts not 
conforming to these guidelines may be returned. 

Only manuscripts of sufficient quality that meet the aims and scope of Laboratory Animals will be reviewed. 
Please read the Editorial entitled ‘You and your research report: implementing the ARRIVE Guidelines’.  

There are no fees payable to submit or publish in this journal. 

As part of the submission process you will be required to warrant that you are submitting your original work, that 

you have the rights in the work, that you are submitting the work for first publication in the Journal and that it is not 
being considered for publication elsewhere and has not already been published elsewhere, and that you have 

obtained and can supply all necessary permissions for the reproduction of any copyright works not owned by you. 

1. What do we publish? 

1.1 Aims & Scope 

Before submitting your manuscript to Laboratory Animals, please ensure you have read the Aims & Scope. 

1.2 Article Types 

Working Group Reports 

Articles describing the recommendations or conclusions from working parties or groups mandated by one or more 

subscribing associations. These should be up to 7,500 words including references (of which there should be no 
more than 50), abstract, figure/table captions and the abstract. A hyperlink to additional information or the full 

deliberations of the Working Group will be accommodated and hosted as supplementary information on the 

journal website. All cited members of working parties will be considered as authors for the purposes of copyright. 

Review Articles 

Articles of a substantial and topical nature. Review Articles are generally invited and the Editorial Office may be 
contacted by prospective authors to verify our interest in any proposed manuscript. These should be up to 7,500 

words including abstract, figure/table captions and references. 

Original Articles 
Articles describing substantial original research that fall within the aims and scope of the journal. These should be 

up to 5,500 words including the abstract, figure/table captions and references and have no more than six figures 

and tables, though papers reporting background data may have more than six figures and tables. Structured 
headings are required and must include: Introduction; Animals, Material and Methods; Results; Discussion; 

Acknowledgements and References. The abstract must be unstructured and consist of a single paragraph with 

fewer than 250 words. Please refer to section 6.4 regarding required information on animals, their conditions of 
husbandry and any associated refinements in the experimental design which contributed to improved animal 
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welfare. The contribution of the findings to improving replacement, reduction or refinement should be explicit in at 

least one paragraph of the discussion. 

Case Reports 

The journal also publishes case reports or case series which report one of the following: 

a) A new and/or emerging disease; b) A new association or variation in a disease process; c) An unreported or 
unusual adverse drug reaction; d) An unexpected or unusual presentation of a common problem or an 

unexpected event in the course of observing or treating an experimental animal that has not been previously 

reported; e) Findings that shed new light on the possible pathogenesis of a disease or an adverse effect; f) A 
case which could be used as a teaching exercise in deductive reasoning and clinicopathological correlation 

and/or a practical lesson for the investigation and/or management of similar cases. 

Word count should not exceed 3,000 words, including abstract and references. Word count for the abstract 

should be 250 words. No more than 4 displays (tables and/or figures). Up to 30 references. 

Short Reports 
Technical notes and preliminary communications with adequate methodological details and conclusions. These 

should have fewer than 1,500 words including abstract, figure/table captions and references. The abstract should 

have fewer than 200 words, and have no more than two figures or tables. There should be no structured 
headings. This type of article should encourage the submission of reports on reduction and refinement of animal 

use that are of relevance to practitioners in the field. 

Letters to the Editor 

Letters to the Editor will be considered for publication but only on issues related to the scientific or ethical content 

of the journal, and authors will be given the opportunity to publish a reply to any letters. 

News Items  

Submissions are only accepted from Subscribing Societies.  

Submissions should be no more than 1,500 words including abstract and references. If two pictures are included 
the word limit reduces to 1,000 words. Articles can be in the language of the societies and/or in English. 

Contributions to the News section are not subject to peer review and they reflect the opinion of the subscribing 

society. If accepted for publication, authors will be required to provide contact details and sign an electronic 
copyright form. Questions may be sent to the Editorial Office at laeditorial@sagepub.co.uk. 

1.3 Writing your paper 

The SAGE Author Gateway has some general advice and on how to get published, plus links to further resources. 

1.3.1 Make your article discoverable 

When writing up your paper, think about how you can make it discoverable. The title, keywords and abstract are 

key to ensuring readers find your article through search engines such as Google. For information and guidance 
on how best to title your article, write your abstract and select your keywords, have a look at this page on the 

Gateway: How to Help Readers Find Your Article Online. 

Back to top 

2. Editorial policies 
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2.1 Peer review policy 

Contributions are reviewed by independent referees, and the final decision on acceptance or rejection remains 
with the Editorial Board.  

2.2 Authorship 

Papers should only be submitted for consideration once consent is given by all contributing authors. Those 

submitting papers should carefully check that all those whose work contributed to the paper are acknowledged as 

contributing authors. 

The list of authors should include all those who can legitimately claim authorship. This is all those who: 

1. Made a substantial contribution to the concept or design of the work; or acquisition, analysis or 
interpretation of data, 

2. Drafted the article or revised it critically for important intellectual content, 
3. Approved the version to be published, 
4. Each author should have participated sufficiently in the work to take public responsibility for 

appropriate portions of the content. 

Authors should meet the conditions of all of the points above. When a large, multicentre group has conducted the 

work, the group should identify the individuals who accept direct responsibility for the manuscript. These 

individuals should fully meet the criteria for authorship. 

Acquisition of funding, collection of data, or general supervision of the research group alone does not constitute 

authorship, although all contributors who do not meet the criteria for authorship should be listed in the 
Acknowledgments section. Please refer to the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 

authorship guidelines for more information on authorship. 

2.3 Acknowledgements 

All contributors who do not meet the criteria for authorship should be listed in an Acknowledgements section. 

Examples of those who might be acknowledged include a person who provided purely technical help, or a 
department chair who provided only general support.  

2.3.1 Writing assistance 

Individuals who provided writing assistance, e.g. from a specialist communications company, do not qualify as 

authors and so should be included in the Acknowledgements section. Authors must disclose any writing 

assistance – including the individual’s name, company and level of input – and identify the entity that paid for this 
assistance. 

It is not necessary to disclose use of language polishing services. 

Please supply any personal acknowledgements separately to the main text to facilitate anonymous peer review. 

2.4 Funding 

Laboratory Animals requires all authors to acknowledge their funding in a consistent fashion under a separate 

heading.  Please visit the Funding Acknowledgements page on the SAGE Journal Author Gateway to confirm the 
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format of the acknowledgment text in the event of funding, or state that: This research received no specific grant 

from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.  

2.5 Declaration of conflicting interests 

It is the policy of Laboratory Animals to require a declaration of conflicting interests from all authors enabling a 

statement to be carried within the paginated pages of all published articles. 

Please ensure that a ‘Declaration of Conflicting Interests’ statement is included at the end of your manuscript, 

after any acknowledgements and prior to the references. If no conflict exists, please state that ‘The Author(s) 
declare(s) that there is no conflict of interest’. For guidance on conflict of interest statements, please see the 

ICMJE recommendations here. 

2.6 Research ethics and patient consent 

All research involving animals submitted for publication must be approved by an ethics committee with oversight 

of the facility in which the studies were conducted. The journal has adopted the Consensus Author Guidelines on 
Animal Ethics and Welfare for Veterinary Journals published by the International Association of Veterinary 

Editors. 

Papers will only be published if the experimental procedures employed conform with the accepted principles of 

how animals are used in biomedical science. Usually the principles applied will be those specified in 

the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific 
Purposes and its appendices and/or the National Research Council Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animals. 

If the experimental design or programme of work reported in the manuscript raises particular ethical or welfare 
concerns, the Editorial Board will consider the current UK legislation Animals (Scientific Procedures) Act 1986 and 

its contemporary interpretation. 

If your research involves animal pre-clinical studies, please confirm that you have carefully read and adhered to 

all the guidelines and instructions to authors provided in the ARRIVE guidelines before submitting your 

manuscript. 

Submitted manuscripts should conform to the ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and 

Publication of Scholarly Work in Medical Journals, and all papers reporting animal and/or human studies must 

state in the methods section that the relevant Ethics Committee or Institutional Review Board provided (or waived) 
approval. Please ensure that you have provided the full name and institution of the review committee, in addition 

to the approval number. 

For research articles, authors are also required to state in the methods section whether participants provided 

informed consent and whether the consent was written or verbal. 

Information on informed consent to report individual cases or case series should be included in the manuscript 

text. A statement is required regarding whether written informed consent for patient information and images to be 

published was provided by the patient(s) or a legally authorized representative. 

Please also refer to the ICMJE Recommendations for the Protection of Research Participants 
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2.6.1 Animals, materials and methods 

The journal requires detailed information on the animals and their conditions of husbandry (see Laboratory 

Animals 1985;19:106–108). The methodology for the euthanasia of animals should be consistent with 

recommendations in previously published reports (see Laboratory Animals 1996;30:293–316 and 1997;31:1–32). 

The protocols and studies involving fish should be reported in the manner detailed in Laboratory 

Animals 2000;34:131–135. 

Of particular note, the source and full strain nomenclature of any laboratory animal stock must be specified (see 

Abbreviations section below) according to international recommendations. Authors should note this information is 
available from source laboratories and animal vendors. A brief statement describing the legislative controls on 

animal care and use should be provided. Measures to refine experimental techniques to benefit animal welfare 

can be described in detail and the disposition and fate of the animals at the end of the experiment should be 
clear. Products used (e.g. drugs, equipment, feed, bedding) should be described in the format “generic 

description (trade name, vendor name, city and country where vendor located)".  

The experimental design and the statistical analysis should be detailed, particularly in relation to using only the 
appropriate numbers of animals (see Festing M et al. The Design of Animal Experiments: Reducing the use of 

animals in research through better experimental design 2nd Edition, available from SAGE). Pre-test power 

analyses should be presented in justification of sample size or number of animals required whenever possible. 
Power analyses for many common statistical procedures both parametric and non-parametric are given in Zar J. 

Biostatistical Analysis, 4th edn. When reporting variability about the mean, variances, and/or discussing 

significance or non-significance of statistically derived values, the Zar recommendations should be considered, 

and claims of statistical non-significance should be accompanied by post-test power analyses whenever possible. 

Back to top 

3. Publishing Policies 

3.1 Publication ethics 

SAGE is committed to upholding the integrity of the academic record. We encourage authors to refer to the 

Committee on Publication Ethics’ International Standards for Authors and view the Publication Ethics page on 

the SAGE Author Gateway 

3.1.1 Plagiarism 

Laboratory Animals and SAGE take issues of copyright infringement, plagiarism or other breaches of best 

practice in publication very seriously. We seek to protect the rights of our authors and we always investigate 

claims of plagiarism or misuse of published articles. Equally, we seek to protect the reputation of the journal 

against malpractice. Submitted articles may be checked with duplication-checking software. Where an article, for 
example, is found to have plagiarised other work or included third-party copyright material without permission or 

with insufficient acknowledgement, or where the authorship of the article is contested, we reserve the right to take 

action including, but not limited to: publishing an erratum or corrigendum (correction); retracting the article; taking 
up the matter with the head of department or dean of the author's institution and/or relevant academic bodies or 

societies; or taking appropriate legal action. 

3.1.2 Prior publication 
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If material has been previously published it is not generally acceptable for publication in a SAGE journal. 

However, there are certain circumstances where previously published material can be considered for publication. 

Please refer to the guidance on the SAGE Author Gateway or if in doubt, contact the Editor at the address given 
below. 

3.2 Contributor's publishing agreement 

Before publication, SAGE requires the author as the rights holder to sign a Journal Contributor’s Publishing 

Agreement. SAGE’s Journal Contributor’s Publishing Agreement is an exclusive licence agreement which means 

that the author retains copyright in the work but grants SAGE the sole and exclusive right and licence to publish 
for the full legal term of copyright. Exceptions may exist where an assignment of copyright is required or preferred 

by a proprietor other than SAGE. In this case copyright in the work will be assigned from the author to the society. 

For more information please visit the SAGE Author Gateway. 

3.3 Open access and author archiving 

Laboratory Animals offers optional open access publishing via the SAGE Choice programme. For more 
information please visit the SAGE Choice website. For information on funding body compliance, and depositing 

your article in repositories, please visit SAGE Publishing Policies on our Journal Author Gateway. 

Back to top 

4. Preparing your manuscript for submission 

4.1 Formatting 

Preferred formats for the text and tables of your manuscript are Word DOC, RTF, XLS. LaTeX files are also 
accepted. The text should be double-spaced throughout and with a minimum of 3cm for left and right hand 

margins and 5cm at head and foot. Text should be standard 10 or 12 point.  

Word and (La)Tex templates are available on the Manuscript Submission Guidelines page of our Author Gateway. 

4.2 Artwork, figures and other graphics 

For guidance on the preparation of illustrations, pictures and graphs in electronic format, please visit 

SAGE’s Manuscript Submission Guidelines. 

Figures supplied in colour will appear in colour online regardless of whether or not these illustrations are 

reproduced in colour in the printed version. For specifically requested colour reproduction in print, you will receive 

information regarding the costs from SAGE after receipt of your accepted article.  

4.3 Supplementary material 

This journal is able to host additional materials online (e.g. datasets, podcasts, videos, images etc) alongside the 
full-text of the article. For more information please refer to our guidelines on submitting supplementary files. 

4.4 Reference style 

Laboratory Animals adheres to the SAGE Vancouver reference style. View the SAGE Vancouver guidelines to 

ensure your manuscript conforms to this reference style. 
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If you use EndNote to manage references, you can download the SAGE Vancouver EndNote output file. 

4.5 English language editing services 

Authors seeking assistance with English language editing, translation, or figure and manuscript formatting to fit 

the journal’s specifications should consider using SAGE Language Services. Visit SAGE Language Services on 

our Journal Author Gateway for further information.  

Back to top 

5. Submitting your manuscript 

Laboratory Animals is hosted on SAGE Track, a web based online submission and peer review system powered 

by ScholarOne™ Manuscripts. Visit http://mc.manuscriptcentral.com/la to login and submit your article online. 

IMPORTANT: Please check whether you already have an account in the system before trying to create a new 

one. If you have reviewed or authored for the journal in the past year it is likely that you will have had an account 
created.  For further guidance on submitting your manuscript online please visit ScholarOne Online Help. 

5.1 ORCID 

As part of our commitment to ensuring an ethical, transparent and fair peer review process SAGE is a supporting 

member of ORCID, the Open Researcher and Contributor ID. ORCID provides a persistent digital identifier that 

distinguishes researchers from every other researcher and, through integration in key research workflows such as 
manuscript and grant submission, supports automated linkages between researchers and their professional 

activities ensuring that their work is recognised. 

We encourage all authors to add their ORCIDs to their SAGE Track accounts and include their ORCIDs as part of 

the submission process. If you don’t already have one you can create one here. 

5.2 Information required for completing your submission 

You will be asked to provide contact details and academic affiliations for all co-authors via the submission system 

and identify who is to be the corresponding author. These details must match what appears on your manuscript. 
At this stage please ensure you have included all the required statements and declarations and uploaded any 

additional supplementary files (including reporting guidelines where relevant). 

5.3 Permissions 

Please also ensure that you have obtained any necessary permission from copyright holders for reproducing 

any illustrations, tables, figures or lengthy quotations previously published elsewhere. For further information 
including guidance on fair dealing for criticism and review, please see the Copyright and Permissions page on 

the SAGE Author Gateway. 

Back to top 

6. On acceptance and publication 

6.1 SAGE Production 
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Your SAGE Production Editor will keep you informed as to your article’s progress throughout the production 

process. Proofs will be sent by PDF to the corresponding author and should be returned promptly.  Authors are 

reminded to check their proofs carefully to confirm that all author information, including names, affiliations, 
sequence and contact details are correct, and that Funding and Conflict of Interest statements, if any, are 

accurate. Please note that if there are any changes to the author list at this stage all authors will be required to 

complete and sign a form authorising the change. 

6.2 Online First publication 

Online First allows final articles (completed and approved articles awaiting assignment to a future issue) to be 
published online prior to their inclusion in a journal issue, which significantly reduces the lead time between 

submission and publication. Visit the SAGE Journals help page for more details, including how to cite Online First 

articles. 

6.3 Access to your published article 

SAGE provides authors with online access to their final article. 

6.4 Promoting your article 

Publication is not the end of the process! You can help disseminate your paper and ensure it is as widely read 

and cited as possible. The SAGE Author Gateway has numerous resources to help you promote your work. Visit 

the Promote Your Article page on the Gateway for tips and advice. In addition, SAGE is partnered with Kudos, a 
free service that allows authors to explain, enrich, share, and measure the impact of their article. Find out how 

to maximise your article’s impact with Kudos.   

Back to top 

7. Further information 

Any correspondence, queries or additional requests for information on the manuscript submission process should 

be sent to the Laboratory Animals editorial office as follows: 

Editorial Office: LAeditorial@sagepub.co.uk 
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ANEXO D – GUIDELINES Veterinary Anaesthesia and Analgesia 

 

AUTHOR GUIDELINES 

Veterinary Anaesthesia and Analgesia (VAA) publishes original, peer-reviewed articles covering all branches of 

anaesthesia and the relief of pain in animals. Articles concerned with the following subjects related to anaesthesia 

and analgesia are also welcome: 

• the basic sciences, 

• pathophysiology of disease as it relates to anaesthetic management, 

• equipment, 

• intensive care, 

• chemical restraint of animals including wildlife and exotic animals, 

• welfare issues associated with pain and distress, 

• education in veterinary anaesthesia and analgesia. 

VAA is making an effort to avoid publication bias and will publish negative studies that have been well-designed 

and conducted. VAA may use plagiarism-detection software. 

Submissions  
• Prior to submission, please read the author guidelines carefully and review the authors’ checklist. 
• It is highly recommended that novice writers consult the booklet Writing for Publication in Veterinary 

Medicine, which is available free online. 
• Manuscripts should be submitted online at http://mc.manuscriptcentral.com/vaa. 
• Full instructions and support are available on the site and a user ID and password can be obtained on the 

first visit. Support can be contacted by clicking the Get Help Now link which appears at the top right of every 
ScholarOne Manuscripts page (formerly known as Manuscript Central). • If you cannot submit online, please 
contact the Editorial Assistant by email (VAAedoffice@wiley.com) or by phone (+44 (0)1865 476 327). 

• Authors are personally responsible for obtaining permission to reproduce copyright material from other 
source 

I. General Editorial and Ethical Issues 

A. Authorship 
• VAA requires a statement of the authors’ individual contributions. 
• VAA refers to The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) for the definition of 

authorship. 
• ICMJE defines authors as those who: 

1. Made substantial contributions to the conception and design of, or acquisition of data or analysis and 
interpretation of data; 
2. Drafted the article or revised it critically for important intellectual content; 
3. Approved the final version to be published. 

• Authors should meet conditions 1, 2 and 3. Otherwise they should be mentioned in acknowledgements. 
• Participation in the acquisition of funding alone, translation and/or editing of the manuscript alone or data 

collection alone does not merit authorship. 
• Except in the case of complex large-scale or multi-centre research, the number of authors should normally 

not exceed six. 
• Please provide a statement in the cover letter defining the role of each author. For example: 

M.D.: Data interpretation, statistical analysis and preparation of manuscript. R.G.: Design, data management, and preparation of manuscript. 
B. Criteria for manuscript consideration 

A manuscript will be considered for publication only if the work detailed therein: 
1. Is written in acceptable English; 
2. Adheres to the Consensus Author Guidelines on Animal Ethics and Welfare for Veterinary 

Journals developed by the International Association of Veterinary Editors; 
3. Follows international guidelines for humane animal treatment as outlined in the Guide for the Care and Use 

of Laboratory Animals (NRC 2011) and/or the Euroguide; 
4. Has been approved by the ethics review committee at the institution or practice at which the studies were 

conducted where such a committee exists; 
5. When such a committee does not exist, then approval should be obtained by an independent ethical review 

committee (please contact the editor for more information); 
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6. For prospective studies using client-owned animals (public or private), demonstrates a high standard (best 
practice) of veterinary care and involves informed client consent (see editorial in VAA 2012, 39, 321-323); 

7. Describes clearly the primary and any secondary objectives of the study; 
8. Has made efforts in the study design to minimize the effects of subjective bias including blinding and 

randomization in the study design and data analysis; 
9. Explains, in the manuscript, how the number of animals was arrived at; 
10. Reports the number of animals used in each group for data analysis and the details of any animals or data 

that were not included in the analysis; 
11. Reports important adverse events in each group and any modifications to the experimental protocol made to 

reduce these events; 
12. A manuscript will be considered for publication only if the work uses the ARRIVE guidelines as a basis for 

the design and reporting of experimental studies, the CONSORT checklist for randomized clinical trials, 
the STROBE statement for observational studies and PRISMA for systematic reviews and meta-analyses. 

**Adherence to recommended reporting guidelines and the VAA authors’ checklist will facilitate the review of your 

manuscript, increase the probability of its successful publication and improve the usability of research findings 

from your study in further research and clinical practice. Please consult the EQUATOR network (www.equator-

network.org) for up-to-date reporting guidelines and other resources for manuscript preparation.** 

Prior to acceptance of a manuscript, to verify compliance with the above policies, the authors must: 

1. Attest that the legal and ethical requirements have been met with regards to the humane treatment of 
animals described in the study; 

2. Specify in Materials and methods the ethical review committee approval process and the international, 
national, and/or institutional guidelines followed; 

3. If requested, provide evidence of ethical review, such as a signed animal-use form or protocol number at the 
institution or practice and/or copies of the signed informed client-consent form; 

4. Provide evidence in Materials and methods that the principles of reduction, refinement, and replacement 
have been met. 

C. Criteria for immediate manuscript rejection: 
1. Manuscripts and authors failing to meet the aforementioned requirements; 
2. Studies that involve unnecessary death, pain, distress, suffering, or lasting harm to animals; 
3. Manuscripts that do not fit the scope of VAA; 
4. The Editors retain the right to reject manuscripts on the basis of the criteria stated above and the Editors’ 

decision is final. 

D. Peer Review 
All submissions, once deemed appropriate for review by the Editor, will be peer reviewed by at least two 

independent referees and a statistician, if appropriate. We aim to give authors a decision (rejection, rejection with 

encouragement to re-work and re-submit, or acceptance subject to revision/copy editing) within three months of 

typescript submission. 

II. Types of Articles 

A. Original Studies. These articles usually should aim to be approximately 3500 words with a maximum word 

count (after review) of 5000 words. Normally there should not be more than 30-40 references and 4-6 tables 

and/or figures. These articles include original experimental or clinical research and meta-analyses. They require a 

structured abstract with a maximum of 300 words containing the following headings: Objective, Study design, 

Animals or Animal population, Methods, Results, Conclusions and clinical relevance. 

B. Review articles. Review articles are papers which clarify, summarize and critically evaluate the current 

literature and should usually have ≤5000 words. These will normally be invited by the Editors or a member of the 

Editorial Board, although unsolicited, acceptable material will be considered for publication. Databases and 

literature search strategy used should be defined in the Material and methods. The abstract should contain no 

more than 300 words and be structured with the following headings: Objective, Databases used, Conclusions. 

C. Short Reviews--“What is the Evidence?” These are short review articles designed as a platform for 

discussion and debate of a specific topic or question. They should be from 1500 - 3500 words with approximately 

20 references and up to four tables and/or figures (if needed). The abstract should contain no more than 300 

words and be structured with the following headings: Objective, Databases used, Conclusions. 
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D. Short communications. Short communications describe small or preliminary experiments and their results. 

They should have a maximum of 2000 words; have ten or fewer references and no more than one figure or table. 

They require a structured abstract with a maximum of 300 words containing the following headings: Objective, 

Study design, Animals or Animal population, Methods, Results, Conclusions and clinical relevance. 

E. Case reports (case-based studies; either single or multiple animals). In general, VAA is no longer publishing 

case reports. In exceptional circumstances, they may be considered. Please contact the Editors prior to 

submission. 

F. Letters. Letters should not exceed 800 words or 5 references. These may be descriptions of new equipment, 

clinical observations, short case reports or comments that the correspondent believes to be of general interest to 

the readership. VAA does not routinely accept letters for publication criticizing existing publications. Where a 

reader feels such criticism is justified, they should write (by e-mail) directly to the Editors and they should aim to 

make their point in an objective, positive and constructive manner. The Editors will decide if or what action is 

required. The Editors’ decision is final. 

G. Other types. Historical notes, editorials and book reviews are also published. These are generally invited by 

the Editors. Editorials usually should contain no more than 2500 words, 25 references and one table and/or 

figure. Please contact the Editors for more information. 

III. Manuscript Preparation 

A. Style and General Arrangement 
• Manuscripts must be written in English and must conform to the guidelines on the ScholarOne Manuscripts 

site or they will be returned immediately to the author(s) for correction. 
• The typescript should be Times New Roman 12pt. 
• The manuscript should be double-spaced with a 1" or 30 mm margin on each side. 
• The lines should be numbered continuously. 
• Units (with some examples): 

- Blood pressure: mmHg 
- Airway pressure: cm H2O 
- Otherwise SI units, except for blood gas and vapour pressure values where both mmHg and kPA should 
be provided. 
- Drug dosages: mg kg-1, mg kg-1 hr-1 
- Concentration: µg mL-1, L kg-1 
- Flow: L minute-1 
- Abbreviations should be defined first in the abstract and then again in the manuscript: 
*Intravenous (IV), Intramuscular (IM) 
*Respiratory frequency (fR) 
*Tidal Volume (V̇T) 
*Minute Ventilation (V̇E) 
*Cardiac Output (Q̇t) or (CO) 
*Arterial partial pressure of carbon dioxide (PaCO2) 

• Numbering: 
- Use numerals for numbers greater than 10 and words for numbers less than 10. 
- Exceptions: 
* Use numerals for things that are measured (5 weeks, 5 minutes) 
* Use words for things that are not measured (five cats, five cells) 
* Try to avoid numerals at the beginning of the sentence 
* Always write ordinal numbers in full (fourth not 4th year) 
* Use % (50% of cats not 50 percent) 

• VAA conducts anonymous peer-review. When uploading your manuscript you will need to upload a 
manuscript file with no identifying author information (designate as Main Document) and a separate title 
page (designate as Title Page) with author details and Acknowledgements. 

• Papers should be submitted in the following order: 
- Cover Letter with Authors’ contributions and Funding; 
- Separate Title Page with Acknowledgements; 
- Abstract with Keywords; 
- Introduction, Materials and methods, Results, Discussion, References, Figure legends, Tables, Figures. 

• Wiley now offers a service which will ensure your paper is clearly written in standard, scientific English 
language. Visit this site to learn about the options. Please note that using the Wiley English Language 
Editing Service does not guarantee that your paper will be accepted by this journal. 
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B. Cover Letter 
The corresponding author should provide a brief cover letter. In this letter the details of the authors’ contributions 

(see Section A - Authorship) and funding should be included. 

C. Title Page 

The title page should include: 
1. a descriptive title for the article; 
2. the names [first name (if normally used in publication), initial(s) of middle name(s), surnames] and affiliations 

of all authors; 
3. the full postal address and e-mail of the author to whom correspondence should be addressed; 
4. a telephone number and fax number where the corresponding author can be reached; 
5. a suggested running title of not more than 40 characters including spaces. 

This is an example of how the names and affiliations should be formatted: 

Andrew Argue*, Brittany Banter* Charlotte Chatter† & Don Dolittle‡ 
*Department of Surgery, School of Veterinary Medicine, University of Everywhere, Everywhere, Nation 
†Companion Animal Clinic, School of Veterinary Medicine, University of Anywhere, Anywhere, Nation 
‡Clinic of Orderly Conduct, School of Veterinary Medicine, University of Somewhere, Somewhere, Country 
Correspondence: Andrew Argue, Department of Surgery, School of Veterinary Medicine, University of Everywhere, Everywhere, State, Nation, 

Postal code 

E-mail: arguea@ue.com 

Tel: 99 999 9999 

Fax: 99 999 9998 
Note that the affiliation address should be the one where the work was done. 

D. Abstract and Keywords 
• The abstract should be on a separate page and should not exceed 300 words. 
• For original research articles and short communications a structured abstract should be used with the 

following titles: Objective, Study design, Animals or Animal population, Methods, Results, Conclusions and 
clinical relevance. 

• For review articles and “What is the Evidence?” articles the abstract should be structured and usually should 
have the following headings: Objective, Databases used and Conclusions. 

• Up to five keywords or phrases should be listed after the abstract. Ideally they should be MeSH headings. 
Note: these keywords are not necessarily the same that you will assign to your article during the submission 
process on ScholarOne. 

• See this link for information on how to optimize your article for search engines. 

E. Main Text 
• This should begin on a separate page. Sections within the main text should be appropriately sub-headed: 

Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion. 
• The manufacturers of drugs and equipment used in the research that are important to the methods should 

be stated in parentheses immediately after the first use of that item in the text. This should include the 
specific identification of the equipment or the trade name for a drug followed by the name of the company, 
state (if USA) and the country from where it is sourced (e.g. Datex CD 200-02; Datex, UK). Abbreviations 
and footnotes should be avoided. 

F. Statistical guidelines 

The following guidelines apply to some basic approaches to statistical analysis with respect to anaesthesia and 

analgesia research but do not cover all eventualities. The advice and involvement of a competent statistician 

during the design of the research is highly recommended. The following sequence is suggested for statistical 

procedures: 
1. Start with a testable hypothesis using comprehensive information about the biological system under test. 
2. Use the best possible design for an experiment to test that hypothesis. This should include careful 

calculations of the number of subjects or patients needed to demonstrate clinically relevant differences (see 
editorial in VAA 2003, 30, 59-61). 

3. Set up and conduct the experiment to conform to the specific design. 
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4. Analyze and interpret the data according to the specific design used and determine whether the results 
support the hypothesis. Do not allow the results to determine the analysis. Reasoning after the fact is only 
valid as a basis for future work. 

5. Present the hypothesis, design, analysis, and interpretation in a clear and concise manner so that the reader 
can follow what was done. 

6. Report the values to the same level of accuracy at which they were measured. For example blood pressure 
is usually measured in whole integers so it should be reported as e.g. 100 ± 10 mm Hg. An exception to this 
is when whole integer scoring scales are used, where reporting to one decimal place will allow the reader to 
see the differences between groups (e.g. an ordinal scale of 1,2,3,4 where scores are reported as 3.3 and 
3.7). 

7. Use mean and standard deviation (SD) rather than standard error (SEM) unless reporting large sets of 
population data. In general the 95% confidence intervals are preferred over the SEM. Many biological 
variables are not normally distributed so it may be more appropriate to report the median and range or 
interquartile range of the data (if the SD is >half the mean then the data are not likely to be normally 
distributed). When using ordinal scales (e.g. pain scales) these should be reported as median and range or 
interquartile range. 

8. When analyzing some data it may be appropriate to use transformation techniques that “normalize” them 
such as logarithms, square roots or exponentials. The data should be reported as the original values even 
when the analysis is done in this way. Non-parametric statistical tests may need to be used on some data 
that fall into this category. This would be the case for most situations where ordinal scoring scales are used. 

9. Report the actual P values calculated for the data e.g. p =0.034 not p <0.05 unless the statistical calculation 
only reports it this way. 

10. When discussing the results it is important to point out the values that are statistically significant and those 
that are clinically significant. It is common in anaesthesia papers to measure pH and one may get statistical 
differences between values such as 7.425 and 7.409 but it is unlikely that this would be clinically significant. 

11. Report the statistical software used to analyse the data, including the manufacturer, state (if USA), and 
country. 

G. Acknowledgements and Conflicts of Interest 
• Acknowledgements should be brief and must include reference to sources of material and logistical support. 
• Author(s) should clear the copyright of material they wish to reproduce from other sources and this should 

be acknowledged. 
• Acknowledgements should only appear on the title page and not on the main document to ensure anonymity 

through the peer-review process. 
• Any other potential conflicts of interest should be stated. 

H. References 
• Abstracts that are more than two years old should not be used as references. 
• Proceedings should not be used as references. 
• References cited within the text that are 'unpublished observations' or 'personal communications' should not 

be included in the reference list. Authors are responsible for verifying that the information provided under 
these headings is accurate and approved by the persons concerned. Information from manuscripts that 
have been submitted but not accepted should be cited as unpublished observations. 

• A modified Harvard style should be used in the reference list. 
• Cite the author names followed by year of publication: 

• (Jones 1997; Gregory 1999). 
• Where there are two authors they should both be included with an ampersand: 

• (Pascoe & Bennett 1999) 
• Where there are three or more authors, the first author's name followed by et al. should be used: 

• (Williams et al. 2016). 
• If there is more than one reference per year from an author then distinguish with a letter: 

• (Williams et al. 2016a) 
• (Jones et al. 2016 a, b) 

• A detailed reference list should be supplied on a separate page, listed in alphabetical order of first author 
names. 

• Journal titles should be abbreviated according to the standard forms in the National Library of Medicine, 
USA, database (Medline or Pubmed). 

• Book titles should be written out in full. 
• An EndNote style download is available here. 
• The following are examples of style: 
• -Young LE, Blissitt KJ, Clutton RE et al. (1998) Temporal effects of an infusion of dobutamine hydrochloride in horses anesthetized with 

halothane. Am J Vet Res 59, 1027-1032. 
-Campagna I, Schwarz A, Keller S et al. (2015) Comparison of the effects of propofol or alfaxalone for anaesthesia induction and 
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maintenance on respiration in cats. Vet Anaesth Analg 42, 484–492. 
-Larenza MP, Ringer SK, Kutter AP et al. (2009a) Evaluation of anesthesia recovery quality after low-dose racemic or S-ketamine infusions 

during anesthesia with isoflurane in horses. Am J Vet Res 70, 710–718. 
-Larenza MP, Peterbauer C, Landoni MF et al. (2009b) Stereoselective pharmacokinetics of ketamine and norketamine after constant rate 

infusion of a subanesthetic dose of racemic ketamine or S-ketamine in Shetland ponies. Am J Vet Res 70, 831–839. 
-Hall LW, Taylor PM (1994) Anaesthesia of the Cat (1st edn), Balliere Tindall, London, UK, pp. 189-193. 
-Pascoe PJ, Bennett RC (1999) Thoracic Surgery. In: Manual of Small Animal Anaesthesia and Analgesia (1st edn). Seymour C, Gleed R 

(eds). BSAVA, UK. pp. 183-196. 
-Conde Ruiz C, Del Carro A, Rosset E et al. (2015) Alfaxalone for total intravenous anaesthesia in bitches undergoing elective caesarean 

section and its effects on puppies: a randomized clinical trial. Vet Anaesth Analg. doi: 10.1111/vaa.12298 [Epub ahead of print]. 
-Moher D, Liberati A, Tetzlaff J et al. (2009) Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. 

PLoS Med 6, e1000097. 
-[No authors listed] (2013) Notice of formal retraction of articles by Dr. Y. Fujii. Br J Anaesth 110, 669. 

-Portela D, Campoy L, Otero P et al. (2015) Ultrasound-guided thoracic paravertebral injection in dog cadavers. Vet Anaesth Analg 42, A55 

(abstract). 
-Seeler DC, Turnwald GH, Bull KS (1999) From teaching to learning:Part III. Lectures and approaches to active learning. J Vet Med Educ 

21 http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVME/V21-1/Seeler1.html 
I. Tables 
• Clear tables which contain essential data are welcome. 
• Each table must be type-written on a separate page and should include a clear title that describes the 

information in the table such that the reader can understand it without reference to the text. 
• Tables should be numbered in the same way as figures and given on separate pages at the end of the 

typescript. 
• Only horizontal lines should be used for tables, one above and one below the column headings and one at 

the table foot. 

J. Illustrations 
• Each illustration (or figure) should have a clear legend that describes the information such that the reader 

can understand it without reference to the text. 
• The legends to all the figures should be provided on a page separate to the illustrations (see style section 

above). 
• Illustrations need to be of adequate quality (see below). Please note that graphs drawn by many statistical 

packages then imported into a Word document do not reach this standard. 
• Illustrations should be referred to in the text as figures using Arabic numbers (e.g. Figure 1) in order of 

appearance. 
• Colour images are welcome BUT their reproduction will be charged at cost (see below). Please contact the 

Editorial Office for details. 
• Authors can opt for black and white in print but colour online without charge. 
• Line drawings should be on separate sheets. Avoid using tints. If they are essential to the understanding of 

the figure please try to make them coarse. 
• It is the policy of Veterinary Anaesthesia and Analgesia for authors to pay the full cost for the reproduction of 

their colour artwork. Therefore, please note that if there is colour artwork in your manuscript when it is 
accepted for publication, Wiley Blackwell require you to complete and return a colour work agreement form 
before your paper can be published. This form can be downloaded as a PDF from the internet. The web 
address for the form is: http://media.wiley.com/assets/7130/56/SN_Sub2000_F_CoW.pdf 

• If you are unable to download the form, please contact the production editor: Denisse Mendiola, Production 
Editor, Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Email: vaa@wiley.com 

• Once completed, the original form (i.e. not a scan or fax) must be returned by mail to the Production Editor 
at the address above. 

K. Electronic Artwork 
• We would like to receive your artwork in electronic form. Please save vector graphics (e.g. line artwork) in 

Encapsulated Postscript Format (EPS), and bitmap files (e.g. half-tones) in Tagged Image File Format 
(TIFF). Detailed information on our digital illustration standards is available 
at: http://authorservices.wiley.com/prep_illust.asp 



78 

 

 

• Illustrations should be on separate sheets grouped together at the back of the typescript, headed as briefly 
as possible and numbered consecutively throughout the article. A guide to the appropriate position of each 
figure and table should be indicated in the text margin. 

L. Supporting Information 
• Supporting Information can be a useful way for an author to include important but ancillary information with 

the online version of an article. Examples of Supporting Information include additional tables, data sets, 
figures, movie files, audio clips, 3D structures, and other related nonessential multimedia files. 

• Supporting Information should be cited within the article text, and a descriptive legend should be included. It 
is published as supplied by the author, and a proof is not made available prior to publication; for these 
reasons, authors should provide any Supporting Information in the desired final format. 

• For further information on recommended file types and requirements for submission, please 
visit: http://authorservices.wiley.com/bauthor/suppinfo.asp 

IV. Various 

A. Page Proofs and Offprints 
• The corresponding author will receive an email alert containing a link to a website. The proof can be 

downloaded as an Acrobat PDF (portable document format) file. Acrobat Reader will be required in order to 
read this file. This software can be downloaded (free of charge) from the following 
website: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 

• This will enable the file to be opened, read on screen, and printed out in order for any corrections to be 
added. Authors may also use Acrobat Professional (or similar software) to add their corrections to the PDF 
electronically and return this file to the publishers. Further instructions will be sent with the proof. 

• The corresponding author will be sent a link to a PDF copy of their paper once it has been published in a 
print issue. Additional paper offprints may be ordered online. Please click on the following link and fill in the 
necessary details and ensure that you type information in all of the required 
fields. http://offprint.cosprinters.com/cos/bw/main.jsp?SITE_ID=bw&FID=USER_HOME_PG 

• If you have queries about offprints please email offprint@cosprinters.com 

B. Copyright 
• If your paper is accepted, the author identified as the formal corresponding author for the paper will receive 

an email prompting them to login into Author Services; where via the Wiley Author Licensing Service 
(WALS) they will be able to complete the license agreement on behalf of all authors on the paper. 

• For authors signing the copyright transfer agreement: 
If the OnlineOpen option is not selected the corresponding author will be presented with the copyright 
transfer agreement (CTA) to sign. The terms and conditions of the CTA can be previewed in the samples 
associated with the Copyright FAQs below: CTA Terms and 
Conditions http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp 

C. For authors choosing OnlineOpen 
• If the OnlineOpen option is selected the corresponding author will have a choice of the following Creative 

Commons License Open Access Agreements (OAA): 
- Creative Commons Attribution License OAA 
- Creative Commons Attribution Non-Commercial License OAA 
- Creative Commons Attribution Non-Commercial -NoDerivs License OAA 

• To preview the terms and conditions of these open access agreements please visit the Copyright FAQs 
hosted on Wiley Author Services http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp and 
visithttp://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html. 

• If you select the OnlineOpen option and your research is funded by The Wellcome Trust and members of 
the Research Councils UK (RCUK) you will be given the opportunity to publish your article under a CC-BY 
license supporting you in complying with Wellcome Trust and Research Councils UK requirements. For 
more information on this policy and the Journal’s compliant self-archiving policy please 
visit: http://www.wiley.com/go/funderstatement 

D. Early View 
• Veterinary Anaesthesia & Analgesia is covered by Wiley Blackwell's Early View service. 
• Early View articles are complete full-text articles published online in advance of their publication in a printed 

issue. Articles are therefore available as soon as they are ready, rather than having to wait for allocation to a 
print issue. 

• Early View articles are complete and final. They have been fully reviewed, revised and edited for publication, 
and the authors' final corrections have been incorporated. Because they are in final form, no changes can 
be made after online publication. 

• The nature of Early View articles means that they do not yet have volume, issue or page numbers, so Early 
View articles cannot be cited in the traditional way. They are therefore given a Digital Object Identifier (DOI), 
which allows the article to be cited and tracked before it is allocated to an issue. After print publication, the 
DOI remains valid and can continue to be used to cite and access the article. 



79 

 

 

E. Kudos: New Author Benefit to Increase Readership and Impact 
Kudos [link to https://www.growkudos.com/ ] is a web-based service that helps authors explain, enrich, and share 

their published work for greater readership and impact. It also provides direct access to a publication dashboard 

so authors can measure the effect of their actions across a wide range of metrics. 

Wiley’s partnership with Kudos makes the service free for all authors publishing in Veterinary Anaesthesia and 

Analgesia. However, those who have registered with Wiley Author Services [link 

to http://authorservices.wiley.com/bauthor/default.asp ] and opted into the mailing list will receive the most 

streamlined experience. The notification emails sent to those who are registered with Wiley Author Services 

contain a direct link to claim their article in Kudos. Authors who are unregistered or published prior to 2014 can 

claim authorship in Kudos by searching for articles by DOI, article title, or author name. 

Once authors have claimed their articles, they are led through the following steps: 

- Explain articles by adding lay summaries and highlighting what makes the work important. 

- Enrich articles by adding links to related resources that put the research into context. 

- Share via email and social media, while Kudos links across search engines and subject indexes 

- Access the dashboard area to view usage, citations, and altmetrics for the publications 

Benefits for authors: 

- Discoverability and Impact – Increases the likelihood of their articles being found, read, and cited. 

- Publication Metrics – Provides direct access to usage, citations, and altmetrics for their articles. 

- Networking – Encourages interactions that build relationships and visibility within their communities. 

Please also see this introductory video [link 

tohttp://www.tamba.co.uk/dev/files/kudos/ANI_KUDOS_VID1_SPONSORS_V13_.mp4 ] and blog post [link 

to http://exchanges.wiley.com/blog/2015/06/04/4-simple-steps-to-growing-usage-for-your-article-a-guide-to-

kudos/ ] on Wiley Exchanges for more information. 

F. Author Material Archive Policy 
• Please note that unless specifically requested not to, Wiley will dispose of all hardcopy or electronic material 

submitted 2 months after publication. If you require the return of any material submitted, please inform the 
editorial office or production editor as soon as possible if you have not already done so. 

G. Further Information 
• If you wish to discuss prospective submissions or to clarify the guidance outlined above, please contact 

either of the Editors at the addresses given above. 
 


