
Atendimento ao Cliente Elanco
0800 011 2690 sac@elanco.com

Saiba mais em
www.elanco.com.br/produtos/pets/onsiorgatos

Tá com dor? 
Onsior™.
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Informações, dicas
e curiosidades para combater
a osteoartrite em gatos.
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Você sabia que osteoartrite
e excesso de peso estão ligados?
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Mitos e verdades 
sobre a osteoartrite 
em gatos.

Tá com dor? 
Onsior™.

Como funciona Onsior™ Gatos 
(robenacoxibe)?

A forma mais eficaz e segura 
de combater a OA em gatos.

1. É rapidamente absorvido no trato gastrointestinal.  
   Atinge as concentrações máximas em apenas 
   30 minutos.

2. Sai rapidamente da circulação sanguínea. 
    A eliminação ocorre predominantemente 
    pela via biliar.

3. Foi demonstrado que Onsior™ Gatos possui 
    seletividade pelo sítio inflamado, sendo atraído  
    pela inflamação. Onsior™ Gatos persiste 
    no exsudato do tecido inflamado. Essa  
    seletividade única garante o alívio da dor 
    por 24 horas.

4. Onsior™ Gatos é prático: administração palatável 
    a cada 24 horas.

O que é osteoartrite?
É uma forma de artrite causada por inflamação 
e danos a todas as estruturas da articulação, 
que afeta comumente cães e gatos. A causa 
nem sempre é conhecida, mas pode ser resultado 
de má formação genética (por exemplo, displasia 
de quadril) ou lesões traumáticas. As articulações 
mais comumente afetadas incluem quadris, 
joelhos e cotovelos.

A osteoartrite é uma doença sem cura que piora 
com o tempo, o que é muito doloroso 
para os animais de estimação e dificulta 
a locomoção. Embora seja mais visível em animais 
de estimação mais velhos, pode se desenvolver 
em qualquer idade.

Mito - Meu pet não é velho 
o suficiente para ter OA.

Fato - Mesmo a OA sendo mais  
visível em pets mais velhos, pode 
se desenvolver em qualquer idade.

Mito - Meu pet está menos ativo, 
mas é normal, pois está mais velho.

Fato - Mudanças de comportamento, 
como menos atividade do seu pet, 
podem ser um sinal de OA.

Mito - Meu pet não é obeso, ele está 
igual a todos os pets de onde eu moro.

Fato - Cuidado, pois muitos pets estão 
acima do peso, e como o sobrepeso 
e a obesidade em pets vêm crescendo, 
podemos ter um “novo normal”, 
que pode não ser tão normal assim. 
O médico veterinário do seu pet 
é a pessoa mais indicada para avaliar 
se ele tem sobrepeso ou não.

Mito - Meu pet até pode estar com 
sobrepeso, mas está tudo bem com ele, 
não acho que ele precise perder peso.

Fato - Estar com o peso adequado 
diminui o risco do seu pet ter OA 
e outros problemas.

Mito - A OA precisa apenas 
de tratamento por alguns dias, 
pois é facilmente curada.

Fato - A OA é uma doença degenerativa 
sem cura. Seu pet precisará 
de medicamentos para controle 
da dor e inflamação para o resto da vida.

Mito - É mais recomendado esperar 
as fases mais avançadas da OA para 
tratar devido às reações adversas 
causadas pelos anti-inflamatórios.

Fato - Quanto antes tratada a OA, 
o pet terá melhor qualidade de vida 
e menos complicações da doença. 
Hoje existe opção eficaz e segura 
para uso a longo prazo.

Mito - A OA nem sempre causa dor.

Fato - A OA causa dor e impacta 
na qualidade de vida do pet, 
por isso, medicamentos que a tratam 
são fundamentais por toda a vida.

Mito - Excesso de exercício faz 
bem e não causa OA.

Fato - Excesso de exercício pode causar 
OA, assim como o excesso de peso 
e andar constantemente em piso liso.


