j/dTM Canine auxilia em casos de osteoartrite8
A eficácia de j/dTM Canine nas manifestações clínicas de osteoartrite foi
avaliada através de estudo clínico em dois grupos de cães:
• Grupo teste: 71 cães – oferecido o alimento j/dTM Canine
• Grupo controle: 56 cães – oferecido alimento comercial para cães adultos
RESULTADOS
Grupo teste alimentado com j/dTM Canine da Hill’sTM:
• Tutores relataram melhora significativa em vários sinais de osteoartrite
• Aumento nas concentrações séricas de ácidos graxos ômega 3
• Aumento de 15 vezes na concentração média de EPA
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Hill’sTM Prescription DietTM
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Nas versões Seca, Pedaços Pequenos e Úmida.
Alimento coadjuvante que fornece toda
a nutrição que os cães com osteoartrite precisam.
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OSTEOARTRITE EM CÃES
A osteoartrite, também conhecida como doença articular
degenerativa, osteoartrose ou artrose, é de caráter inflamatório
e crônico, caracterizada por ser lentamente progressiva,
degenerativa e debilitante².
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
As principais manifestações clínicas são: relutância em caminhar,
correr, subir escadas e/ou brincar, além de dor, inchaço na região e
claudicação devido à diminuição e às mudanças no fluido sinovial3,4.
Apesar de geralmente acometer cães de raças de porte grande,
também acomete os de pequeno porte5.

Raças de porte pequeno representam

27% de todos cães acometidos

3

QUAIS ARTICULAÇÕES
PODEM SER AFETADAS?
Qualquer articulação, incluindo quadris,
cotovelos, joelhos, articulações vertebrais,
articulações do carpo, tarso e até mesmo
articulações do metacarpofalangeal e
metatarsofalangeal1.

O objetivo do manejo nutricional para cães com osteoartrite é fornecer
nutrientes para ajudar na saúde geral e na manutenção do peso
corporal, melhorar a saúde da cartilagem e das articulações e colaborar
com a diminuição da dor e inflamação6.

O alimento Prescription DietTM j/dTM Canine da Hill’sTM

COMPROVOU CLINICAMENTE
MELHORAR A MOBILIDADE
em cães osteoartríticos em 21 dias.

j/dTM Canine melhora a mobilidade em apenas 21 dias7
Estudo clínico para avaliar a eficácia de j/dTM Canine nos sinais de
osteoartrite:
• Grupo teste: 55 cães – oferecido alimento j/dTM Canine
• Grupo controle: 62 e 60 cães – oferecido alimento comercial para
cães adultos
RESULTADOS
Os cães alimentados com j/dTM Canine apresentaram melhora
clinicamente comprovada da mobilidade em apenas 21 dias.7

j/dTM Canine e a dosagem dos AINEs*
*anti-inflamatórios não esteroidais

O objetivo deste estudo foi avaliar o fornecimento de um alimento rico
em óleo de peixe (ácidos graxos ômega 3) na diminuição da dosagem
do anti-inflamatório carprofeno.6
• Grupo teste: 52 cães – oferecido o alimento j/dTM Canine
• Grupo controle: 57 cães – oferecido alimento comercial
para cães adultos

RESULTADOS

No final do estudo, a dose média de carprofeno
necessária para os cães que receberam o
j/dTM Canine foi

25% menor

do que com relação ao início do estudo.6

