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A osteoartrose (OA) é considerada uma das principais afec-
ções responsáveis por quadros de dor crônica em cães e gatos 
e acomete cerca de 20% desses animais. Frequentemente, o 
termo doença articular degenerativa (DAD) é utilizado como 
sinônimo de OA. Entretanto, DAD é uma nomenclatura que 
abrange todos os tipos de alteração degenerativa de qualquer 
articulação, o que inclui não somente a OA mas também es-
pondiloses de articulações não sinoviais, lesões degenerativas 
isoladas, como entesófitos, e mineralização de tecidos moles 
(meniscos e ligamentos)1. A OA normalmente tem evolução 
lenta e é caracterizada pela deterioração da cartilagem articu-
lar, com formação de osteófitos nas superfícies e nas margens 
da articulação, associada a um processo inflamatório secun-
dário à deterioração cartilaginosa1.  (Figura 1) 

Etiologicamente, a OA pode ser classificada em primária e 
secundária. A forma primária, ou idiopática, é gerada pelo 
desgaste da cartilagem durante o processo natural de enve-
lhecimento, e a secundária causada por alterações articulares 
preexistentes. Dessa forma, todas as doenças articulares que 
resultam em incongruência ou instabilidade articular apre-
sentam o potencial de causar OA1,2. Em decorrência desses 
processos degradantes, verificam-se a ativação e multipli-
cação de condrócitos, bem como o aumento da produção de 

proteoglicanos e colágenos anormais, quantitativa e qualita-
tivamente. Com o tempo, o conteúdo de proteoglicanos di-
minui, a estrutura da matriz do colágeno é alterada e o fun-
cionamento e a estrutura da cartilagem normal são perdidos3. 

A cura completa do paciente afetado por essa doença não é 
possível, por isso se prioriza o tratamento paliativo dos sin-
tomas dolorosos, em que a abordagem terapêutica ideal é a 
utilização da terapia multimodal6.

Animais com OA podem ser tratados por meio de várias abor-
dagens, que envolvem medidas não invasivas e invasivas2. 

O tratamento conservador (não invasivo), que emprega anal-
gésicos e medicamentos anti-inflamatórios, é por muitas 
vezes utilizado por longa duração. Nos tempos atuais, está 
disponível uma série de produtos para amenizar a condição 
degenerativa articular, entre eles, suplementos alimentares, 
nutracêuticos, produtos tópicos, minerais, antioxidantes e 
ácidos graxos. Além disso, ferramentas como fisioterapia e 
acupuntura podem ser empregadas com bons resultados. A 
aplicação desses métodos tem a intenção de melhorar a dor e 
restabelecer a função da articulação1. Estudos científicos com-
provaram resultados moderados da eficácia dessas terapias 

Figura 1A. Paciente canino da raça labrador, 33 kg, 5 anos de idade. Imagem ra-
diográfica, obtida com o animal em posicionamento ventrodorsal, que evidencia 
elevado grau de degeneração articular e remodelamento em ambas as articu-
lações coxofemorais. Observa-se presença de proliferações ósseas e aumento 
de fluido sinovial. Imagem característica de displasia coxofemoral grave.  

Figura 1B. Paciente canino, da raça golden retriever, 32 kg, 3 anos de idade. 
Imagens radiográficas, obtidas com o animal em posicionamento médio-lateral 
e craniocaudal do cotovelo direito, que evidenciam incongruência articular, pro-
liferações ósseas e artrose, sinais clássicos da displasia do cotovelo.

na manutenção e no controle da osteoartrose4. A alternativa, 
quando possível, é a utilização de procedimentos invasivos, 
como cirurgias, que em grande parte servem para melhorar 
a condição articular ou substituir, parcial ou integralmente, 
os ossos envolvidos. Como exemplo, cita-se a prótese total 
de quadril para pacientes portadores de displasia do quadril. 
Além disso, existem procedimentos de salvamento articular, 
as artrodeses5. 

Algumas barreiras são enfrentadas pelos veterinários para 
instituir o tratamento multimodal e garantir o sucesso do 
manejo dessa modalidade terapêutica. Este boletim técnico 
foi desenvolvido para auxiliar a identificar, esclarecer e gerar 
ideias para enfrentar os desafios e superar essas barreiras, 
sempre com a intenção de garantir o tratamento crônico da 
osteoartrose.

DENTRE AS BARREIRAS ENFRENTADAS, DESTACAM-SE:  

TRATAMENTO MULTIMODAL

Manejo

•DIAGNÓSTICO: sinais clínicos de progresso lento e crônico, além da similaridade com várias doenças; 

•MONITORAMENTO: dificuldade de monitorar o progresso na resposta a vários e diferentes tipos de tratamento;

•PRODUTOS: limitação dos produtos disponíveis para o tratamento;

•EVIDÊNCIAS: número reduzido de evidências disponíveis para ratificar o uso das novas opções terapêuticas 
disponíveis;

•EFEITOS ADVERSOS/CONFORMIDADE DO TUTOR: dificuldade do veterinário e dos tutores para instituir 
terapias a longo prazo; 

•TRATAMENTO CIRÚRGICO: perícia técnica para realizar procedimentos, acompanhamento após os   
  procedimentos e restrições financeiras. 

Acupuntura

Fármacos
(maior chance de
efeitos adversos)

Fisioterapia

Nutracêuticos
(uso contínuo)

Proteoglicanos
Betaglucano
Vitaminas C e E
Colágeno do tipo II
Ômega-3



Avaliações subjetivas, como a medição da circunferência do 
membro, a goniometria e a criação de uma escala de pontua-
ção da claudicação, tornam-se excelentes métodos para mo-
nitorar, mesmo que subjetivamente, a evolução do tratamen-
to. Já os métodos objetivos de avaliação, como a plataforma de 
força, estão mais voltados a grandes centros, onde a avaliação 
de marcha e pressão pode indicar de forma objetiva os resul-
tados do tratamento. Monitores de atividade instalados nas 
coleiras dos animais podem ser uma excelente alternativa para 
avaliar remotamente o quanto esse paciente está realizando 
as atividades físicas7. 

Outra importante barreira ao monitoramento é a pressão sig-
nificativa em relação ao tempo despendido com veterinários. 
Avaliar pacientes que não estão evoluindo adequadamente 
é sempre prioridade. Entretanto, isso pode significar que os 
tutores podem estar sendo orientados de forma equivocada 

Algumas barreiras podem impedir que o médico-veterinário 
possa realizar o monitoramento adequado, algumas delas 
relacionadas com a falta de consciência dos benefícios desse 
acompanhamento. Pode-se ressaltar o custo e a falta de tem-

po dos tutores para levar os animais ao atendimento, situa-
ções que podem ser potencialmente impeditivas para o bom 
monitoramento7. 

BARREIRAS DE TRATAMENTO

A ELABORAÇÃO DE UM DIÁRIO PELOS TUTORES, COM ANOTAÇÕES DETALHADAS PARA INFORMAR 
AO MÉDICO-VETERINÁRIO DURANTE AS REVISÕES, PODE CONTRIBUIR PARA O PLANO DE EFICÁCIA 
DO MANEJO E POSSIBILITAR ALTERAÇÕES NO PROTOCOLO DE TRATAMENTO.

UMA RESOLUÇÃO EM POTENCIAL PODE SER A CRIAÇÃO DE PACOTES DE ATENDIMENTO/ACOMPA-
NHAMENTO. POR EXEMPLO, A CADA CONSULTA, O ANIMAL É BONIFICADO COM DUAS REVISÕES SEM 
ÔNUS. OUTRA POSSIBILIDADE É A PARTICIPAÇÃO ATIVA DE RESIDENTES E ESTAGIÁRIOS TREINADOS E 
ENGAJADOS NA ROTINA DE AVALIAÇÕES DOS ANIMAIS.

DICA

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico frequentemente é alcançado por meio da união 
de fatores que incluem histórico de claudicação intermitente, 
o que pode variar pelo extenso conjunto de condições que po-
dem preceder o desenvolvimento da OA. Portanto, o exame 
físico detalhado, a interpretação radiográfica e a análise de 
líquidos sinoviais são essenciais para o diagnóstico preciso. 
Os sinais clínicos rotineiramente demonstram dor e claudica-
ção, contudo, por haver uma condição crônica, a identificação 
e o isolamento da articulação envolvida nesse processo são 
um grande desafio a ser enfrentado pelos médicos-veteriná-
rios e tutores. Os veterinários devem considerar que doenças 
imunomediadas não devem ser descartadas e são potenciais 
causas de artropatias, já que, por terem sinais clínicos seme-
lhantes, podem levar ao insucesso do tratamento, o que deve 
ser considerado. Portanto, todas as causas e alterações devem 
ser diagnosticadas e tratadas, com a intenção de amenizar os 
sinais dolorosos da OA. Prosseguir com o tratamento sem o 
diagnóstico definitivo pode gerar insucesso em muitos casos6.

MONITORAMENTO

As falhas para monitorar os resultados da terapia multimodal 
instituída para a gestão da OA são um grande desafio para os 
veterinários e tutores, por isso situações limitantes, como dei-
xar de oferecer snacks, aumentar ou diminuir a atividade física 
e adotar dietas muito restritas para o animal são ações que 
devem ser cuidadosamente instituídas. Alguns fatores podem 
interferir no monitoramento, como a variação da gravidade da 
doença articular, os diferentes estágios de dor que não ne-
cessariamente estão correlacionados com o grau de patologia 
ou a condição radiológica observada. As diferentes respostas 
dessa dor podem ser observadas rotineiramente, em virtude 
de uma dor aguda, como a provocada por fratura articular, ou 
de uma dor crônica, como a decorrente de luxação de patela, 
que irão proporcionar respostas a diferentes tipos de proto-

colo analgésico. Outro ponto relevante é a variação da gra-
vidade dos sinais clínicos em resposta aos diferentes tipos de 
estresse, o que pode alterar em poucos dias. Como exemplo, 
cita-se um animal que se encontrava bem, controlado, mas 
foi submetido a exercícios exagerados para sua atual condi-
ção física e, por causa disso, começou a apresentar quadro de 
claudicação importante7. 

Os efeitos adversos dos medicamentos são sistematicamen-
te monitorados pelos veterinários e tutores. Entretanto, al-
terações de dosagens podem ser instituídas, para adequar a 
melhor eficácia, pois alguns produtos funcionam melhor em 
alguns indivíduos, mas não em outros. A eficácia dos medica-
mentos só pode ser avaliada por meio do monitoramento mi-
nucioso realizado pelo médico-veterinário. As revisões regu-
lares podem auxiliar os tutores a não se tornar complacentes 
no que se refere aos cuidados com seus animais. Além disso, 
é preciso manter a motivação em alta, já que os tratamentos 
crônicos constituem um grande desafio para todos os envol-
vidos no processo7.

Novas terapias devem e podem ser instituídas, mas é impor-
tante ressaltar que a resposta a um novo tratamento leva de 
2 a 3 meses para oferecer resultados satisfatórios. Portanto, 
alterações no comportamento e no nível de atividade devem 
ser cuidadosamente monitoradas e os resultados precisam 
ser correlacionados com a eficácia do novo tratamento7. Para 
avaliar com a maior precisão possível qual modalidade de tra-
tamento está proporcionando benefícios, os medicamentos 
não devem ser iniciados nem interrompidos de uma só vez. 
As alterações devem ser realizadas uma de cada vez, com pe-
ríodo mínimo de acompanhamento de pelo menos 2 meses 
para que as modificações na condição do animal se tornem 
evidentes. Após esse período, o animal deve ser reexamina-
do antes que outra alteração seja prioridade. Entretanto, isso 
pode significar que os tutores podem estar sendo orientados 
de forma equivocada sobre a não necessidade no protocolo 
de tratamento7. 

DICA

sobre a não necessidade de reavaliação clínica quando seus animais não apresentam alterações. Essa situação pode gerar nos 
tutores a falsa ideia de que seus animais estão se comportando bem diante dos tratamentos instituídos. Isso pode acontecer 
porque as degenerações podem estar ocorrendo de modo tão gradual que não são perceptíveis aos tutores, o que gera uma 
falsa avaliação satisfatória do gerenciamento da dor, devido à falta do monitoramento objetivo. Por outro lado, se esses pacien-
tes fossem devidamente monitorados, a quantidade de informações relevantes adquiridas por meio desse acompanhamento 
poderia ser utilizada para melhorar o tratamento de outros pacientes igualmente afetados. Do ponto de vista do médico-ve-
terinário, cabe ressaltar que é fundamental reavaliar qualquer paciente sobre o qual haja relato de que está progredindo bem7.

PRODUTOS

Diversos fármacos são comumente utilizados na terapêutica 
da OA, todavia, existem barreiras para seu uso, como acon-
tece quando novos medicamentos e possíveis tratamentos 
são desenvolvidos e muitas vezes não disponibilizados de 
imediato para os veterinários. Por outro lado, novos princípios 
ativos normalmente apresentam dados de segurança publi-
cados antes de sua liberação para uso. Contudo, os ensaios 
de eficácia farmacológica realizados com grande número de 
pacientes existem em menor quantidade, o que pode gerar 
relutância para tentar instituir novas terapias que não tenham 
sido amplamente testadas e avaliadas, além de falta de con-
fiança no momento de fazer trocas de tratamentos padrão 
por esquemas terapêuticos à base de produtos não conhe-
cidos. Os medicamentos mais utilizados para o controle da 
dor na osteoartrose são os anti-inflamatórios não esteroidais 
(AINEs)6. Estudos sugerem que o uso de AINEs a longo pra-

zo (mais de 28 dias) é benéfico para aliviar a dor crônica de 
OA, com baixo risco de efeitos adversos graves aos pacien-
tes10,29. A terapia multimodal é certamente mais eficiente do 
que a monoterapia em casos de OA de moderada a grave. À 
medida que os tutores se tornam mais criteriosos no trata-
mento de seus animais de estimação, os veterinários têm que 
comunicar eventuais faltas de evidências aos proprietários. 
Compreensivelmente, isso pode levar à relutância do proprie-
tário em buscar (e pagar por) medicamentos com uma base 
de evidências limitada7. Para diminuir essa barreira, devemos 
escolher produtos com evidências comprovadas e produzidos 
por empresas idôneas29,30.

Os benefícios dos nutracêuticos na gestão da OA são ampla-
mente debatidos, e em alguns estudos seus resultados se 
mostram satisfatórios. Contudo, o uso de nutracêuticos pode 



carregar um fardo financeiro significativo para os proprietá-
rios, particularmente de cães de raça grande11. O sulfato de 
condroitina e a glicosamina de uso oral apresentam crescente 
evidência científica de que os condroprotetores possam con-
tribuir consideravelmente no manejo da dor relacionada à OA 
e na preservação, a longo prazo, da articulação, dependen-
do do estágio de degeneração articular1,25. Embora não haja 
muitos estudos realizados com gatos, as impressões clínicas 
sugerem que esses agentes também podem ser benéficos no 
tratamento da OA felina26. Tanto a glicosamina como a con-
droitina estão envolvidas no metabolismo das proteínas da 
matriz cartilagínea e seu uso tem sido justificado sob a afir-
mação de que poderiam ajudar a desacelerar a degradação 
da cartilagem hialina, já que a glicosamina está envolvida na 
estimulação da produção de colágeno e proteoglicanas, com 
efeito condroprotetor1,27,31. O colágeno não desnaturado do 
tipo II é o principal constituinte da cartilagem e, por isso, es-
sencial para a estabilidade e regeneração da cartilagem. Sua 
ação anti-inflamatória ocorre pelo bloqueio da quebra do 
colágeno endógeno, o que reduz o ciclo destrutivo das car-
tilagens. Os resultados obtidos com o emprego de colágeno 
não desnaturado do tipo II após o período de 150 dias foram 

satisfatórios, já que seu uso possibilitou aos pacientes realizar 
melhor as atividades físicas por restabelecer a flexibilidade e a 
mobilidade articular e diminuir a dor, a claudicação e a rigidez 
de cães com OA8,28.

Durante a gestão do tratamento multimodal, alguns produ-
tos com boas evidências de eficácia podem ser utilizados para 
controlar a dor e a inflamação e diminuir a degeneração arti-
cular. Dentre eles, podemos destacar a gabapentina e a aman-
tadina1,12,13. Quanto à amantadina, sua eficácia foi estudada 
em cães por meio de ensaio clínico randomizado e cego. Os 
investigadores descobriram que esse fármaco foi bem-suce-
dido na redução da dor de cães refratários aos AINEs, já que 
constatarm melhora na atividade física dos animais tratados 
com amantadina7,12. No que se refere aos analgésicos, a dipi-
rona e o tramadol também têm uso amplamente difundido 
e com resultados moderados no controle da dor osteoarti-
cular1,14,15. No entanto, pode-se esperar que os opioides orais 
e os medicamentos semelhantes a opioides tenham eficácia 
relativamente baixa e que os pacientes que tomam esses fár-
macos devem ser monitorados de perto quanto ao controle 
da dor7,14,15.

NOS DIAS ATUAIS, A RELAÇÃO ENTRE O SER 
HUMANO E O ANIMAL DE ESTIMAÇÃO ESTÁ 
DIRETAMENTE ASSOCIADA À DE UMA FAMÍ-
LIA. PORTANTO, CABE AO MÉDICO-VETE-
RINÁRIO PREPARAR-SE PARA ESSE TIPO DE 
SITUAÇÃO, NÃO ABRINDO MÃO DA TÉCNICA 
BASEADA EM EVIDÊNCIAS NEM DA EMPATIA 
PARA OBTER SUCESSO NOS TRATAMENTOS 
INDICADOS. A BUSCA INCESSANTE DA ME-
LHORA DA QUALIDADE DE VIDA DIÁRIA PODE 
SER DE GRANDE AUXÍLIO PARA O TRATAMEN-
TO DO ANIMAL, QUANDO BEM EMPREGADA. 
NESSE ASPECTO, PODE-SE RESSALTAR O 
USO DE MEDICAMENTOS PALATÁVEIS, SOB 
A FORMA DE SNACKS, E O INCENTIVO AOS 
TUTORES PARA REALIZAR EXERCÍCIOS JUNTO 

COM SEUS PETS.

NOTA

Existe uma ampla gama de produtos já licenciados, assim 
como outros à espera de aprovação, para uso na gestão da 
OA em cães e gatos. Contudo, tanto veterinários como tu-
tores temem os efeitos adversos associados principalmente 
ao uso de AINEs. Um estudo realizado por Belshaw et al. e 
publicado em 2016 destacou que a conscientização e a preo-
cupação sobre o risco de eventos adversos associados à ad-
ministração da AINEs em cães com OA são altas por parte de 
veterinários e tutores.16 Esse ensaio também mostrou que os 
veterinários tiveram dificuldades em reconhecer, gerenciar e 
evitar eventos adversos associados à administração de an-
ti-inflamatórios. Quando observadas, as estratégias de ma-
nejo variaram, mas incluíram redução de dose, breve pausa 
medicamentosa, inclusão de protetores de mucosa gastroin-

testinal ou até mesmo suspensão completa das medicações. 
Essas alterações de dosagens e manejos de produtos devem 
ser consideradas para não prejudicar a qualidade de vida e o 
bem-estar do animal, principalmente quanto ao controle da 
dor16. Segundo esse relato, a fonte da maioria das preocupa-
ções dos proprietários em relação à administração de AINEs 
veio de informações dadas por um veterinário. Por causa dis-
so, podemos estar construindo nossa própria barreira ao tra-
tamento de OA. A utilização do consentimento informado do 
proprietário é às vezes necessária. No entanto, independen-
temente do consentimento informado, os riscos pemanecem, 
por isso deve-se ponderar cuidadosamente sobre o risco de 
deixar o animal com dor crônica, bem como o da ocorrência 
de eventos adversos7,16.

EFEITOS ADVERSOS 

O desafio de manter os tratamentos propostos é sem dúvida 
muito relevante para a gestão da OA. Os questionamentos e a 
administração da expectativa dos tutores passaram a ser fun-
damentais na conduta e no sucesso dessas  terapias1,7,17. Duran-
te todo o curso do tratamento, nossas recomendações podem 
incluir desde a prescrição de medicamentos até a solicitação de 
retorno para consultas de acompanhamento e orientações de 
manejo alimentar, de perda de peso ou de reabilitação física. 
Por isso, é importante que estejamos prontos para responder 
às perguntas do proprietário de maneira informativa e ho-
nesta sobre essas modalidades de tratamento. Podemos ter 
dificuldade na orientação e sucesso na redução de peso dos 
pacientes8. A obesidade em animais domésticos atingiu pro-
porções epidêmicas, com 50% classificados como obesos ou 
com sobrepeso18,19. As tensões biomecânicas provocadas nas 
articulações e o excesso de peso são bem conhecidos. Contu-

do, as alterações celulares associadas à obesidade (mediado-
res inflamatórios), sugestivas de estado crônico de inflamação 
de baixo grau, são potencialmente debilitantes20,21. Além disso, 
esses pacientes apresentam um desafio único, pois o exercício 
é mais útil para a redução de peso, mas os animais com OA es-
tabelecida podem ter dificuldade para realizar a atividade físi-
ca. Existe um grande desafio nesse processo de emagrecimen-
to dos animais, assim é fundamental envolver os tutores nesse 
plano para o sucesso do tratamento7. 

Tem-se defendido a suplementação dietética à base de ácidos 
graxos da família ômega-3 como terapia adjuvante no trata-
mento de doenças degenerativas e inflamatórias articulares. A 
teoria por trás dessa ideia é baseada no fato de que os ácidos 
graxos poli-insaturados (PUFAs) são incorporados na membra-
na celular e competem com os receptores de cicloxigenases 

CONFORMIDADE DO PROPRIETÁRIO



(COXs), atuando diretamente na magnitude da cascata infla-
matória. Os ácidos graxos da família ômega-3 oriundos de óleo 
de peixe de qualidade são ricos em ácido eicosapentaenoico 
(EPA) e docosa-hexaenoico (DHA), além de ser menos vasoa-
tivos e menos pró-inflamatórios8,10. Os gatos também podem 
desfrutar dessa substância, pois um estudo evidenciou que 
dietas ricas em ácidos graxos da família ômega-3 aparentam 
reduzir a inflamação e a dor associadas à OA nessa espécie1. 
Nesse mesmo trabalho, os gatos com OA alimentados com tal 
dieta melhoraram os níveis de mobilidade, quando compara-
dos aos submetidos a dieta de controle11. Essas são informa-
ções que podem encorajar um proprietário a persistir com uma 
dieta nova e potencialmente mais cara, em vez de retornar à 
dieta regular.

Outro ponto desafiante é a reabilitação e a fisioterapia desses 
pacientes. Sabe-se que o manejo adequado de animais com 
OA, principalmente com relação à mobilidade, tem demons-
trado reduzir a gravidade dos sintomas e a dependência do 
uso de medicamentos. Os tutores certamente exigirão incen-
tivo para continuar com um programa de reabilitação física, 
que em geral é demorado, tanto no que se refere à regulari-
dade quanto ao tempo de espera por resultados1. 

A adesão aos medicamentos prescritos pode ser uma grande 
barreira a ser vencida, uma vez que os próprios seres humanos 
têm dificuldade para seguir as orientações médicas de trata-
mentos de uso contínuo. Algumas orientações que podem 
ser sugeridas para melhorar esse processo abrangem passar 
tempo suficiente com o cliente durante a consulta, bem como 
gerar nele o sentimento de confiança e empatia com o tra-
tamento prescrito. Outras formas sugeridas para melhorar a 
conformidade são estabelecer relações bidirecionais, ter uma 
equipe de saúde compassiva, desenvolver planejamento co-
laborativo do regime de tratamento e fornecer instruções ver-
bais e escritas específicas sobre medicamentos com incentivo 

oportuno23. Ao considerar isso e melhorar a comunicação com 
nosso cliente, podemos ser capazes de reduzir significativa-
mente essa barreira específica ao tratamento da OA7.

As barreiras associadas ao manejo cirúrgico têm importante 
papel no tratamento de alguns casos de OA, principalmente 
em situações de falha no manejo médico. Sabe-se que a ins-
tabilidade articular pode aumentar os danos e consequente-
mente piorar o quadro clínico do paciente. Por isso, em alguns 
casos, como os de ruptura do ligamento cruzado cranial, lu-
xações e displasias, esse procedimento deve ser dado como 
opção1,5,24. Existem várias barreiras que podem impedir que os 
tutores acatem a ideia de realização da cirurgia, e mais ainda 
que possam influenciar sobre qual escolha deve ser feita. No 
entanto, embora não possamos controlá-las, a conscientiza-
ção sobre essas barreiras é importante, pois nos permitirá dis-
cutir adequadamente com os clientes a respeito das opções a 
ser oferecidas7.

O tratamento definitivo de OA pode ser um desafio, por isso 
é necessário adotar a terapia multimodal para a obtenção de 
melhores resultados. Cabe ao médico-veterinário instituir 
protocolos de atendimento e organização das ações a ser 
realizadas, seguindo sempre premissas, como exame clíni-
cos detalhados e a adoção de um plano de diagnóstico inicial 
adequado, bem como monitoramento regular do progresso 
do paciente. A fim de garantir a eficácia do protocolo institu-
ído, é preciso utilizar sempre produtos com base de evidên-
cias e eficácia conhecidos, além de adotar uma comunicação 
cuidadosa com os tutores sobre os efeitos adversos que tais 
produtos podem gerar.
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