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A patologia articular dos cães e dos gatos é cada vez mais 
reconhecida. A crescente preocupação dos proprietários 
com a saúde e o bem-estar dos seus animais faz aumentar a 
procura de soluções na farmácia. É fundamental o 
conhecimento da doença e dos produtos mais adequados 
para o correcto aconselhamento dos utentes. 
 

A osteoartrite 
 
A osteoartrite é a afecção osteoarticular mais comum em 
cães e gatos. Caracteriza-se pela degenerescência da 
cartilagem articular e pela formação de pequenas porções 
de osso que tornam a superfície articular irregular, o que 
gera um processo inflamatório local. A osteoartrite afecta 
cerca de 20% dos cães e 22% dos gatos com mais de 1 ano 
de idade, sendo a primeira causa de dor crónica nestes 
animais. Não deve, por isso, ser uma patologia apenas 
associada aos animais idosos.  
 

Sinais de osteoartrite 
 
- Dor e rigidez articular; 
- Claudicação; 
- Dificuldade nos movimentos (levantar, andar, correr, 
saltar, subir escadas); 
- Diminuição da actividade geral (o animal não quer brincar, 
passa o dia deitado); 
- Relutância ao movimento; 
- Alterações de comportamento (depressão, agressividade); 
 

 

Articulações mais afectadas 
 
As articulações mais afectadas são geralmente as do 
cotovelo, do joelho e da anca. 
 

Factores de risco da osteoartrite 
 
- Idade: os animais idosos têm maior predisposição; 
- Tamanho: cerca de 50% dos cães com osteoartrite são de 
raça grande; 
- Raça: nos cães, Pastor Alemão, Rotweiller, Labrador 
Retriever, Golden Retriever, Pastor de Shetland (devido a 
maior predisposição genética e ao tipo de crescimento 
ósseo); nos gatos, Maine Coon. 
- Traumatismos: uma articulação já afectada tem mais 
dificuldade em proteger-se contra o desgaste; 
- Obesidade: nos animais obesos, o excesso de peso conduz 
a maior desgaste articular; 
 

Opções terapêuticas 
 
A osteoartrite é uma doença crónica incurável. No entanto, 
existem medidas terapêuticas que visam aliviar a dor, 
atrasar a progressão da doença e melhorar a qualidade de 
vida dos animais. Entre as opções terapêuticas disponíveis, 
encontram-se as seguintes: 
 
- Analgésicos e anti-inflamatórios: Tolfedine®, Rimadyl®, 
Previcox®, Zubrin®;  
 
- Condroprotectores: suplementos nutricionais com 
glucosamina, condroitina, ácidos gordos Ω-3 e Ω-6 e anti-
oxidantes: Omnicondro®, Cosequin®, Arthri-Aid®; 
 
- Redução de peso 
- Exercício físico moderado 
- Fisioterapia 
- Alimentação específica: Eukanuba® Sensitive Joints 
 

Cuidados importantes na osteoartrite 
 
A dor causada por uma patologia articular compromete 
seriamente o bem estar do animal. O recurso aos anti-
inflamatórios permite controlar a dor, mas o seu uso crónico 
poderá lesionar os rins e diminuir a sua função. Assim, o 
benefício maior vem do efeito dos condroprotectores, pois 
permitem travar o desgaste da articulação. A alimentação 
com alimentos comerciais formulados para esta doença 
contribui para o aporte de nutrientes fundamentais à saúde 
da cartilagem. O exercício físico moderado é imprescindível, 
pois fortalece a musculatura das zonas afectadas e permite 
controlar o peso. 
 
As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva da equipa 
técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não dispensam a avaliação clínica dos 
animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-Veterinária.  


