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Há excelentes tratamentos para essa
condição, então, não demore para entrar em
contato com um veterinário se perceber
quaisquer sinais. NUNCA dê nenhum
medicamento ao seu gato sem
orientação de um veterinário,
incluindo medicamentos de venda
livre, como ibuprofeno (isso é,
Advil), acetaminofeno (ou seja,
Tylenol) ou aspirina. Muitos desses
medicamentos podem ser fatais para gatos.
CONTROLE DA DOR NA DAD

Doença articular
degenerativa em gatos
Artrite felina

Depois que um diagnóstico é feito, seu veterinário vai ajudá-lo a desenvolver
um tratamento para o seu gato. O tratamento inclui medicamentos e simples
mudanças em casa, permitindo que seu gato mantenha seus
comportamentos normais.
Para obter mais informações sobre a doença articular
degenerativa e controle de dor, acesse
www.catfriendly.com/djd.

Você é um membro importante na equipe de saúde do
seu gato. Você é essencial para ajudar no sucesso dos
tratamentos e na saúde do seu gato.
Agradecemos à Boehringer Ingelheim por patrocinar este documento.
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Doença de junta degenerativa em gatos
Artrite felina
A artrite felina, cujo nome correto é doença articular degenerativa
(DAD), é bastante comum em gatos. A cartilagem articular sofre
desgaste, causando dor crônica, que pode ser debilitante e levar à
piora da qualidade de vida. A dor em gatos com DAD ocorre
normalmente na parte posterior das costas, cotovelos, joelhos, quadris,
ombros e calcanhares (o equivalente aos nossos tornozelos). Estudos
indicam que até 92% dos gatos podem ter DAD. Mesmo gatos jovens
podem apresentar DAD, mas ela pode não ser perceptível até piorar
com a idade.
SINAIS SUTIS DE DAD
A dor muitas vezes não é percebida nos gatos porque os sinais são
sutis. Isso ocorre porque os gatos são caçadores solitários que
precisam permanecer saudáveis e fortes para caçar com sucesso e
protegerem-se contra predadores e possíveis ameaças. Dessa forma,
gatos se escondem ou ocultam sinais de dor ou fraqueza. Você pode
pensar que seu gato não precisa se preocupar com caça ou ameaças,
mas esse instinto protetor ainda ocorre em todos os gatos.

Os gatos com DAD raramente mancam porque a doença
costuma afetar a mesma articulação em ambos os lados
(p.e. ambos os joelhos). Isso se difere significativamente
da artrite nos cães que podem apresentar mais dor em
uma perna, mancando de forma perceptível. O
desconforto no caminhar também é mais facilmente
reconhecido em cães porque costumam ser levados para
sair.

COMO POSSO SABER SE MEU GATO TEM DAD?
Você tem um papel muito importante na identificação
dos sinais de DAD em seu gato, já que conhece melhor
do que todos seu temperamento normal, rotinas e
atividades. Qualquer mudança no comportamento do
seu gato pode ser um sinal de dor. Para identificar
mudanças, compare os comportamentos diários e
reações do seu gato em diversas situações com quando
eram jovens adultos. Quaisquer mudanças no
comportamento normal do seu gato pode significar que
ele está com dor, doente ou estressado — todas essas
sendo razões para buscar cuidados veterinários.

Se o seu gato apresentar qualquer um dos sinais a seguir, entre em contato
com um veterinário imediatamente.

• Diminuição na atividade de pulos ou não conseguir pular tão alto quanto
antes
• Dificuldade ou hesitação para subir ou descer escadas; caminhar por
escadas com lentidão
• Corpo mais rígido
• Animal menos ativo e brincalhão
• Comportamento mais fechado, evitando contato ou maior dependência
• Redução ou excesso de autolimpeza em uma área dolorida
• Agressividade quando manipulado ou com outro animal
• Eliminação inapropriada (não usa a caixa de areia para urina e/ou fezes)
HEALTHY
CAT

Gatos com artrite podem usar
uma cadeira para ajudar a pular na
mesa.

Gatos com artrite brincam
menos e passam mais tempo
dormindo.

Gatos com artrite podem
hesitar em subir escadas.

Gatos com artrite podem
hesitar em pular de uma mesa.

