
DOR CRÔNICA
EM CÃES E GATOS

Médica-veterinária 

Doutora pelo Departamento de Cirurgia da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP)

Supervisora da All Care Vet, São Paulo – SP

Coordenadora do Comitê de Dor em Medicina 
Veterinária da Sociedade Brasileira do Estudo 
da Dor (SBED) 

Dra. Wandréa Mendes

Dra. Karina Yazbek

Médica-veterinária formada pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG)

Mestre e doutora em Nutrição Animal pela UFMG

Gerente de produtos da linha Nutrição na Avert 
Saúde Animal 



Nos últimos anos tem-se constatado o aumento considerável da expectativa de vida de cães e gatos. Isso se 
deve à evolução no diagnóstico e na capacidade de tratamento de doenças crônicas, além do sucesso cada 
vez maior da medicina veterinária preventiva. Diante dessa situação, cães e gatos idosos são o foco de muitos 
estudos e protocolos de tratamento, principalmente em relação à dor e à qualidade de vida. A dor relacio-
nada a doenças crônicas tem sido cada vez mais diagnosticada nas clínicas de pequenos animais em todo o 
mundo. Osteoartrose (OA), patologias do disco intervertebral, radiculopatias, neoplasias, diabetes, acidente 
vascular cerebral (AVC) e os quadros que podem causar dor crônica e a consequente redução da qualidade 
de vida de cães e gatos. Conceitos básicos de fisiopatologia são essenciais  para o entendimento da síndrome 
de dor crônica (SDC) e o adequado tratamento.

CLASSIFICAÇÃO DA DOR E FISIOPATOLOGIA

A dor pode ser classificada em aguda e crônica, nociceptiva, neuropática ou mista. A dor nociceptiva é cau-
sada por um estímulo nocivo detectado e processado pelo sistema somatossensorial, por exemplo, a dor 
associada à produção de substâncias pró-inflamatórias após a fratura de um osso. A dor nociceptiva tem 
a função de alertar o animal sobre um real estímulo nocivo. Além disso, pode ser classificada em somática 
(originada na pele, nos músculos e nos ossos) ou visceral.1 

Os nociceptores são terminações livres das fibras nervosas aferentes primárias que convertem estímulos 
químicos, mecânicos ou térmicos em impulsos nervosos que são transmitidos ao sistema nervoso central 
(SNC). Em várias lesões teciduais crônicas, a estimulação nociceptiva periférica persistente ativa os noci-
ceptores periféricos, o que desencadeia a liberação de mediadores químicos inflamatórios que promovem 
vasodilatação com extravasamento de proteínas plasmáticas e recrutamento de células inflamatórias.2 Esses 
mediadores estão envolvidos em diferentes processos e podem participar ativamente na perpetuação do 
processo doloroso, em sua intensificação e cronificação.3 A estimulação nociceptiva persistente faz com que 
prevaleça na medula a liberação de neurotransmissores excitatórios, dentre eles o glutamato, o aspartato e a 
substância P (SP), bem como a ativação de receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA), neurocinina do tipo 
1 (NK-1) e ácido alfa-amino-3-hidróxi-5-metil-4-isoxazolpropiônico (AMPA), o que provoca a hipersensibili-
dade central (wind-up). À medida que a dor se torna crônica, cada vez mais a sensibilização central ganha 
importância como fator ativador do sistema nociceptivo e do desenvolvimento de hiperalgesia e ampliação 
da área dolorosa.4

A dor neuropática é aquela causada por lesão ou disfunção do sistema somatossensorial. 1  Esse tipo de dor 
é de difícil diagnóstico, mas basicamente se origina no sistema nervoso.5

Diversas doenças podem causar dor neuropática e estão listadas no quadro 1.1

QUADRO 1. CAUSAS DE DOR NEUROPÁTICA EM CÃES E GATOS1,5                    

Infecções

Traumas/cirurgias/hérnias inguinais pós-reparação

Fratura de pelve

Amputações

Lesões medulares/discopatias/hérnias/síndrome da cauda equina/radiculopatias

Doença articular degenerativa

Discoespondilite/osteomielite

Polirradiculoneurites

Alterações metabólicas

Quimioterapia/radioterapia

Compressão de nervos/infiltração tumoral

Neuralgia trigeminal



A dor neuropática é um estado de má adaptação provocada por alterações estruturais das vias sensitivas 
centrais e periféricas, que causam modificações no processamento das informações nociceptivas. Ocorrem 
alterações de neuroplasticidade, que têm papel crucial na manutenção dos sintomas dolorosos. A gênese da 
dor neuropática envolve inúmeros fenômenos, dos quais os mais frequentes são: sensibilização de recepto-
res, ocorrência de focos ectópicos com potenciais de ação nas fibras periféricas e nos tratos centrais, reorga-
nização sináptica em neurônios centrais, atividade anormal das estruturas supressoras e de processamento 
central da aferência sensitiva, liberação de substâncias algogênicas teciduais, liberação de neurotransmisso-
res excitatórios, inflamação neurogênica e fenômenos de adaptação física, psíquica e neurovegetativa.2,6 Em 
2016, uma revisão sobre dor neuropática incluiu a osteoartrose como exemplo de dor neuropática em cães.1

Diante do mecanismo fisiopatológico complexo da dor crônica, devemos saber que o tratamento medica-
mentoso não é tão simples quanto a terapia da dor aguda e envolve equipe multidisciplinar, como fisiotera-
peutas e acupunturistas, além do tratamento medicamentoso e com nutracêuticos. 

COMO DIAGNOSTICAR A DOR NEUROPÁTICA?

O diagnóstico da dor neuropática é difícil, porém de fundamental importância para a escolha e o sucesso 
do tratamento, já que difere muito da terapia convencional da dor aguda. Em muitos casos, a suspeita da 
presença de dor neuropática é baseada na história da doença e em sinais comportamentais de dor crônica. 
Pacientes humanos descrevem a dor neuropática como a presença de queimação, pontada, formigamento e 
choques, o que facilita muito a localização da lesão e o diagnóstico. Nossos pacientes obviamente não são 
capazes de verbalizar as sensações, porém conseguem demonstrá-las por meio de alterações comporta-
mentais que podem nos ajudar no processo diagnóstico. Sinais como mutilações, lambeduras compulsivas, 
aversão ao toque, vocalizações inesperadas e sem motivo aparente, além de tremores, podem nos ajudar a 
suspeitar da presença de dor neuropática. Segundo Wiseman-Orr et al. (2004), cães com dor crônica se-
cundária à OA podem manifestar alterações importantes, como redução de mobilidade, atividade, apetite, 
curiosidade, sociabilidade e disposição para brincadeiras, bem como aumento de dependência, agressivi-
dade, ansiedade, comportamentos compulsivos, medo, vocalização e mobilidade.7  Em gatos, sinais como 
isolamento, diminuição do apetite e da “auto-higiene”, urinar e defecar fora da caixa higiênica e redução da 
habilidade de salto podem ser as alterações comportamentais mais evidentes e, provavelmente, sinais de dor 
crônica secundária à osteoartrose.7 

No exame físico, a presença de atrofia na região comprometida, alodinia (dor a um estímulo inócuo) e hipe-
ralgesia (resposta exagerada a um estímulo leve) pode contribuir para o diagnóstico. Em caso de dúvida, o 
paciente deve ser tratado e o diagnóstico poderá ser terapêutico, seguido de acompanhamento clínico para 
avaliar a resposta à terapia indicada.

Neuropatia diabética

Avulsão de plexo braquial

Siringomielia/síndrome de Chiari

Acidente vascular cerebral

Neoplasias do sistema nervoso central e periférico

Pancreatite

Doença inflamatória intestinal

Complexo gengivite-estomatite

Cistite intersticial

Adaptado de GRUBB, 2010;5 MOORE, 2016.1.



 

FÁRMACO DOSE PARA CÃES (VIA ORAL) DOSE PARA GATOS (VIA ORAL)

Gabapentina 5-20 mg/kg a cada 8-12 horas 3-10 mg/kg a cada 8-12 horas

Pregabalina 2-4 mg/kg a cada 12 horas não determinada

Amitriptilina 0,5-2 mg/kg a cada 12-24 horas 0,5-2 mg/kg a cada 24 horas

Tramadol 2-5 mg/kg a cada 6-8 horas 1-3 mg/kg a cada 12 horas

Amantadina 3-5 mg/kg a cada 12-24 horas 3 mg/kg a cada 24 horas

QUADRO 2. MEDICAÇÕES UTILIZADAS PARA O TRATAMENTO 
DA DOR NEUROPÁTICA DE CÃES E GATOS

COMO DEVEMOS TRATAR A DOR NEUROPÁTICA?

Como mencionado previamente, a dor neuropática não responde ao tratamento convencional. Recentes 
publicações sobre estudos realizados com humanos recomendam o farmacológico, como primeira escolha,  
de gabapentina, pregabalina e antidepressivos tricíclicos (amitriptilina); como segunda escolha, tramadol e 
opioides fortes, além da lidocaína tópica e capsaicina, com baixa recomendação.8 Na medicina veterinária, 
gabapentina, amitriptilina, tramadol e amantadina são atualmente os fármacos mais utilizados (Quadro 2).

O tramadol, opioide atípico com duplo mecanismo de ação, demonstrou-se eficaz, seguro e com baixa 
incidência de efeitos adversos no controle da dor em cães com câncer, além de poder ser associado com 
dipirona.9 Como não apresenta efeito teto, a dose de tramadol pode ser titulada para a obtenção de anal-
gesia. No caso de felinos, devido à meia-vida de eliminação mais lenta e ao fato de o metabólito M1 (res-
ponsável por grande parte da analgesia) formar-se em quantidades superiores, em comparação às demais 
espécies, deve-se ter maior cautela com os aumentos de dose ou de frequência de administração.10,11 Doses 
mais baixas e a cada 12 horas são indicadas para animais nefropatas e extremamente idosos. A associação 
do tramadol com anti-inflamatórios e dipirona é eficaz para o controle da dor crônica e de intensidade mo-
derada a intensa em cães com câncer e pode ser usada também a longo prazo em cães com osteoartrose.8

Os antidepressivos tricíclicos são muito utilizados e indicados para animais com dor crônica, principalmente na 
presença de componente neuropático. Na medicina veterinária, a amitriptilina é o fármaco pertencente a essa 
classe mais utilizado. Os antidepressivos tricíclicos inibem a recaptação de noradrenalina e serotonina ao atuar na 
via descendente inibitória e também agem nos canais de sódio dependentes de voltagem, além de antagonizar 
receptores de NMDA.1 Não existem estudos sobre o uso da amitriptilina em cães e gatos portadores de osteoar-
trose, porém o fármaco tem sido muito utilizado por ser eficaz e seguro. Pode causar boca seca (o animal bebe 
mais água), sedação nos primeiros 5 dias e aumento do apetite. É necessário aguardar pelo menos 15-21 dias para 
a elevação da dose e a avaliação do benefício analgésico. A amitriptilina não deve ser empregada em animais 
com bradiarritmias. A associação com gabapentina ou pregabalina deve ser considerada para animais com OA 
e dor refratária. 

A gabapentina é um análogo estrutural do ácido gama-aminobutírico (GABA). O fármaco reduz a sensibili-
zação central ao inibir os canais de cálcio pré-sinápticos no corno dorsal da medula.1 Pode também atuar no 
bloqueio dos canais de sódio e na diminuição da atividade ectópica.1 A gabapentina é bem tolerada e muito 
usada tanto nos quadros de dor crônica como também para o controle da dor no pós-operatório de cirurgias 
de grande porte. A dose e a frequência devem ser avaliadas individualmente. A pregabalina é estruturalmente 
similar à gabapentina, mas parece mais biodisponível e ter meia-vida mais longa.1 Pode ser uma alternativa 
para pacientes refratários ao tratamento com a gabapentina. Apesar de muito utilizada na rotina, ainda fal-
tam estudos que comprovem a eficácia e a dose ideal da pregabalina para cães e gatos com OA. Um ensaio 
de farmacocinética mostrou que a dose de 4 mg/kg pode ser a ideal para cães.12 

A amantadina, que também atua sobre receptores de NMDA, pode ser uma alternativa por via oral para a 
espécie canina. Estudo realizado com cães com osteoartrose e dor refratária a anti-inflamatório demonstrou 
benefício analgésico da amantadina quando administrada por via oral, na dose de 3-5 mg/kg/dia.13

Em cães e gatos portadores de artrose, os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são recomendados e 
podem ser associados aos fármacos citados acima. Vale ressaltar que os AINEs podem causar efeitos adver-
sos importantes, principalmente renais, além de ser contraindicados em muitos casos.



NUTRACÊUTICOS

OMEGA-3
A suplementação com ácidos graxos poli-insaturados (AGPIs) da família ômega-3 (ω-3) pode modular a res-
posta inflamatória e diminuir a síntese de potentes mediadores da inflamação derivados do ácido araquidôni-
co (ARA): prostaglandina do tipo E
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).14 O ácido eicosapentaenoico (EPA) compete com o ácido araquidônico como substrato das 

cicloxigenases (COXs) e produz vários eicosanoides, como a prostaglandina do tipo E
3
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5
 (LTB

5
), com efeitos anti-inflamatórios.15 Um estudo avaliou que a dieta rica em AGPIs da família 

ômega-3 foi capaz de reduzir a dose diária de carprofeno necessária para o alívio da dor de cães com osteo-
artrose.16 Outro ensaio realizado com cães portadores de osteoartrose mostrou que, com 6 e 12 semanas de 
suplementação à base de AGPIs da família ômega-3, os animais apresentavam, na opinião do proprietário, 
maior mobilidade e disposição para brincar.17 Além disso, um estudo experimental evidenciou influência da 
suplementação com AGPIs da família ômega-3 na manutenção da homeostase do sistema muscular e no 
equilíbrio do sistema antioxidante/oxidante, por meio do controle das respostas inflamatórias e dos efeitos 
dos radicais livres (RLs) decorrentes do estresse físico, prevenindo assim lesões musculoesqueléticas.17 Em 
gatos, os estudos são mais escassos, porém muitos autores já indicam a suplementação com AGPIs da famí-
lia ômega-3 para gatos com doença articular degenerativa.18 Ensaio recente demonstrou possível efeito da 
suplementação à base de AGPIs da família ômega-3 sobre a dor e a redução da alodinia em ratos com lesão 
nervosa periférica, o que pode ser o surgimento de uma nova opção terapêutica e uma esperança para o 
tratamento da dor neuropática.19  Não existe consenso sobre a melhor dose a ser administrada, mas pode-se 
iniciar com 18 mg/kg de EPA + 12 mg/kg de ácido docosa-hexaenoico (DHA) por dia, em caso de dor leve. 
Essa dose deve ser reajustada de acordo com a evolução clínica do animal e pode chegar a 60 mg/kg de EPA 
e 40 mg/kg de DHA na presença de dor intensa (Figura 1).  

ESCADA DA DOR ARTICULAR
RECOMENDAÇÕES DE CONDUTA

DOR LEVE

 Dificuldade para realizar
caminhadas de longa duração

DOR MODERADA

DOR INTENSA

Início de dificuldade para se levantar

Diminuição do apetite

Início de perda muscular

Claudicação moderada do membro
mais comprometido

Redução extrema da mobilidade

Decúbito

Escaras de decúbito

Anorexia, perda de peso

Tristeza e apatia

Lambedura compulsiva das articulações
mais comprometidas 

Perda muscular acentuada

Constipação

Claudicação intensa ou impotência
funcional do membro mais comprometido

Prostração

Redução da interação com tutores 
e outros animais da casa

Redução da mobilidade, permanecendo
a maior parte do tempo deitado 

Redução da habilidade para correr,
subir ou descer escadas e vencer obstáculos

+

+

+

+

+

EPA 40-60 mg/kg + DHA 25-40 mg/kg 

Acupuntura

Redução do peso corporal

Fisioterapia/reabilitação

ÔMEGA-3

NUTRACÊUTICOS

OUTRAS TERAPIAS

AINEs

Opioide fraco – dose reajustada

Fármacos adjuvantes para o controle
da dor crônica – dose reajustada

+

Condroitina Glicosamina Colágeno hidrolisado

Colágeno do tipo II Betaglicanas Vitamina C

Vitamina E

+

+

EPA 18 mg/kg + DHA 12 mg/kg 

Acupuntura

Redução do peso corporal

Fisioterapia/reabilitação

ÔMEGA-3

NUTRACÊUTICOS

OUTRAS TERAPIAS

+

Condroitina Glicosamina Colágeno hidrolisado

Colágeno do tipo II Betaglicanas Vitamina C

Vitamina E

+

+

+

+

+

EPA 25 mg/kg + DHA 18 mg/kg

Acupuntura

Redução do peso corporal

Fisioterapia/reabilitação

ÔMEGA-3

NUTRACÊUTICOS

OUTRAS TERAPIAS

AINEs

Opioide fraco – dose baixa

Fármacos adjuvantes para
o controle da dor crônica

+

Condroitina Glicosamina Colágeno hidrolisado

Colágeno do tipo II Betaglicanas Vitamina C

Vitamina E

Figura 1. Sugestão de protocolo analgésico para dor articular.



O sulfato de condrotina e o sulfato de glicosamina são os nutracêuticos condroprotetores mais utilizados 
até o presente momento na medicina veterinária. Ambos promovem a atividade de condrócitos e estimulam 
o metabolismo cartilaginoso. O sulfato de condroitina do tipo A inibe a síntese das metaloproteinases de 
matriz extracelular (MMPs) pela interleucina do tipo 3 (IL-3), protegendo a cartilagem da ação degenerativa 
dessas enzimas. Ainda não há doses bem definidas na literatura científica, porém existe um consenso clínico 
a favor da suplementação de sulfato de condroitina do tipo A, na dose de 15-30 mg/kg, por via oral, a cada 
24 horas.
  
O sulfato de glicosamina aumenta a síntese do ácido hialurônico, presente em proteoglicanas (agrecana) e no 
líquido sinovial, este último responsável pela hidratação e nutrição da cartilagem. Uma vez que cada um des-
ses nutracêuticos apresenta um modo de ação distinto, a suplementação combinada pode oferecer sinergia, 
o que beneficia o paciente, por meio da lubrificação, reestruturação e proteção articular. Em última análise, o 
sulfato de glicosamina melhora a mobilidade do animal e retarda o progresso da osteoartrose.  

Apesar de não existir um consenso sobre a eficácia da condroitina, da glicosamina e do colágeno hidroli-
sado no tratamento da dor secundária à OA, esses nutracêuticos são extremamente empregados na rotina 
clínica, com resultados eficazes na maioria dos casos. A associação com ácidos graxos da família ômega-3 
tem mostrado resultados satisfatórios na rotina clínica, apesar da ausência de estudos que comprovem o be-
nefício proporcionado por essa associação. Uma revisão recente demonstrou dificuldade na interpretação e 
comparação dos estudos, devido à diferença nas doses, nas matérias-primas e no tempo de administração.20 
Apesar da dificuldade de comprovação, a administração da associação de nutracêuticos com ácidos graxos 
da família ômega-3 deve ser considerada como adjuvante ao tratamento de cães e gatos com osteoartrose. 

O colágeno do tipo II, amplamente utilizado em cães na dose de 40 mg/animal/dia, demonstrou segurança 
(ausência de efeitos colaterais) e eficácia no controle da dor articular e na mobilidade. Algumas desordens 
articulares que envolvem inflamação e erosão da cartilagem são causadas pela resposta imune contra o 
colágeno do tipo II endógeno. Ministrado por via oral em sua forma nativa, o colágeno do tipo II é capaz de 
modular essa resposta imune, de modo a contribuir para a recuperação das propriedades biomecânicas, a 
resistência articular e a mobilidade, minimizar o processo degenerativo e desacelerar a progressão da doença 
articular degenerativa. 

CONCLUSÃO

O diagnóstico e o tratamento da dor crônica neuropática ainda são grandes desafios para a medicina veteri-
nária. O tratamento multimodal, que emprega a associação de fármacos com nutracêuticos, a fisioterapia, a 
reabilitação e a acupuntura, é ferramenta fundamental para o sucesso terapêutico e a melhora da qualidade 
de vida dos pacientes. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. MOORE, S.A.  Managing Neuropathic Pain in Dogs.  Front. Vet. Sci., p.3:12., 2016

2. TEIXEIRA, M. J. Dor no doente com câncer. In: TEIXEIRA, M. J.; FIGUEIRO, J. A. B. Dor: epidemiologia, fisiologia, avaliação, 
síndromes dolorosas e tratamento. São Paulo: Grupo Editorial Moreira Jr, p. 193-200, 2001

3. CARVALHO, W. A.; LEMONICA, L. Mecanismos celulares e moleculares da dor inflamatória. Modulação periférica e avanços 
terapêuticos. Revista Brasileira de Anestesiologia, v. 48, n. 2, p. 137-158, 1998.

4. OLIVEIRA, L. F. Tratamento da dor crônica. In: MANICA, J. Anestesiologia: princípios e técnicas. 3ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, p. 1277-1284, 2004

5. GRUBB, T. Chronic Neuropathic pain in Veterinary patients . Topics in Companion Animal Medicine, p.45-52, 2010.

6. CARROL, G. L. Analgesics and pain. Veterinary Clinics of North America. Small Animals Practise, v. 29, n. 3, p. 701-717, 1999

7. WISEMAN-ORR, M. L.; NOLAN, A. M.; REID, J.; SCOTT, E. M. Development of a questionnaire to measure the effects 
of chronic pain on health-related quality of life in dogs. American Journal of Veterinary Reasearch, v. 65, n. 8, p. 1077-
1084, 2004.

8. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, McNicol E, Baron R, Dworkin RH, et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in 
adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol ;14:162–73, 2015.

9. FLOR, PBF; YAZBEK, K.V.B.; IDA, K; FANTONI, D.T.F Tramadol plus metamizole combined or not with anti-inflammatory 
drugs is clinically effective for moderate to severe chronic pain treatment in cancer patients.  JAVMA, v.40(3) , p. 316-
327, 2013.

10. PAPICH, M.G, BLEDSOE, D.L. Tramadol pharmacokinetics in cats after oral administration of an immediate release tablet. 
Journal of Veterinary Internal Medicine, v.21, n.616, 2007.

11. PYPENDOP, B.H., ILKIW, J.E. Pharmacokinetics of tramadol, and its metabolite O-desmethyltramadol, in cats. Journal of 
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, v.31, p.52-59, 2007.

12. SALAZAR, V.; DEWEY, C.W; SCHWARK, W.; BADGLEY, B.L.; GLEED, R.D.; HORNE, W, et al. Pharmacokinetics of sin-
gle-dose oral pregabalin administration in normal dogs. Vet Anaesth Analg, v.36, p.574–80, 2009.

13. LASCELLES, B.D.X.; GAYNOR, J.S.; SMITH, E.S. et al.,  Amantadine in a Multimodal Analgesic Regimen for Alleviation of 
Refractory Osteoarthritis Pain in Dogs. J Vet Intern Med, v.22, p.53–59, 2008.

14. GARCIA, B.C.; CAMARGO FILHO, J.C.S.; VANDERLEI, L.C.M.; PASTRE, C.M.; CAMARGO, R.C.T.; SOUZA,T.A.; HAIDAMUS, 
L.L.; OLIVEIRA, A. C. Efeitos da Dieta Suplementada com Ômega-3 no Músculo Sóleo de Ratos Submetidos à Natação: 
Análise  Histológica e Morfométrica, Rev Bras Med Esporte , v. 16, n.5, 2010.

15. FILLBURN, C.R.; GRIFFIN, D.G. Canine plasma and erythrocyte response to a docosahexaenoic acid-enriched supple-
ment:characterization and potencial benefits. Veterinary Therapeutics, v.6, n.1, p.29-42, 2005.

16. FRITSCH, D.A.; ALLEN, T.A.; DODD, C.E.; JEWELL, D.E; SIXBY, K.A.; LEVENTHAL, P.S.; BREJDA, J.;HAHN, K.A. A multi-
center study of the effect of dietary supplementation with fish oil omega-3 fatty acids on carprofen dosage in dogs with 
osteoarthritis JAVMA, v. 236, n.5, 2010.
 
17. ROUSH, J. K.; DODD, C.E.; FRITSCH, D.A.; ALLEN, T. A.; JEWELL, D. E.; SCHOENHERR, W. D.; RICHARDSON, D.C.; LEV-
ENTHAL, P.S.; HAHN, K.A. Multicenter veterinary practice assessment of the effects of omega-3 fatty acids on osteoarthritis 
in dogs, J AVMA, v. 236, p.59–66, 2010.

18. BAUER, J.E. Therapeutic use of fish oils in companion animals, JAVMA, v.239, n. 11, December 1, 2011. 

19. Silva RV, Oliveira JT, Santos BLR, Dias FC, Martinez AMB, Lima CKF and Miranda ALP Long-Chain Omega-3 Fatty Ac-
ids Supplementation Accelerates Nerve Regeneration and Prevents Neuropathic Pain Behavior in Mice. Front. Pharmacol. 
8:723, 2017.

20. BHATHAL, A.; SPRYSZAK, M.; LOUIZOS, C.; FRANKEL, G. Glucosamine and chondroitin use in canines for osteoarthritis: 
A review. Open Veterinary Journal, v. 7(1), p.36-49, 2017.

21. Bagchi, M. et al. Suppression of arthritic pain in dogs by undenatured type-II collagen (UC-II) treatment quantitatively 
assessed by ground force plate. Abstracts… Toxicology Letters 189S: S57–S273, 2009.




