
Para alívio da dor da osteoartrite canina,

UTILIZE GALLIPRANT™ DESDE OS ESTÁGIOS 
INICIAIS DA OSTEOARTRITE CANINA.

INDICAÇÃO:
Galliprant™ é um AINE indicado
no tratamento da dor e da infl amação 
associados à osteoartrite em cães.



Quase

 75%
dos cães 

... estão em ESTÁGIOS MODERADOS
ou GRAVES DA OA antes de iniciarem
o tratamento1

Controlando a dor da OA 
canina DESDE O INÍCIO

Osteoartrite canina precoce não tratada
Como médico veterinário você deseja que seus pacientes portadores da 
OA continuem fortes e ativos, para que possam brincar e aproveitar a vida 
com suas famílias, porém, isso pode ser desafi ador.

Os sinais de OA podem passar despercebidos

A OA canina pode ter início no animal jovem, devido a 
uma doença articular ou trauma do desenvolvimento, 
mas os sinais clínicos iniciais podem ser sutis e 
difíceis de serem notados pelos donos dos animais de 
estimação. Isso pode levar a um atraso no tratamento.

DOR

SENSIBILIZAÇÃO

ATIVIDADE REDUZIDA

A dor crônica e as alterações físicas avançadas 
decorrentes da OA podem ser muito difíceis de controlar.

Trate a OA canina prematuramente para que os seus pacientes 
possam continuar se movimentando e fazendo aquilo que amam.

Aumente suas opções contra a OA canina
Utilize esses recursos confi áveis como parte de um plano de 
reabilitação multimodal para avaliar e monitorar a OA canina dos 
seus pacientes ao longo do tempo e manter você no controle da dor 
e da infl amação da OA.

Dor da OA

A dor não controlada tem consequências 
psicológicas e fi siológicas adversas. Sem o controle 
da dor, o ciclo da dor continua com o fenômeno 
de wind-up e a sensibilização contínua.2, 3, 4

Impacto na vida diária

Mais dor leva a menos movimento, 
perda de massa muscular e redução da 
força – afetando as atividades cotidianas.

Plano de tratamento da OA a longo prazo

Um plano de reabilitação multimodal monitorado 
dá suporte à força e mobilidade dos seus pacientes 
e mantém você no controle da dor da OA.

Diagnóstico precoce

A detecção prematura possibilita a 
oportunidade de intervir e controlar a 
dor da OA mais cedo no ciclo da doença.

Envolva os tutores dos animais

Tutores de animais de estimação bem informados 
podem fi car atentos às alterações comportamentais 
da OA precocemente – ajudando você a avaliar seus 
pacientes de OA mais rapidamente.

Desenvolvimento de 
doenças ou lesões

O ciclo da dor continua

LOAD 

Questionário do tutor
do animal de estimação.

O tratamento de 
primeira escolha 

para OA.

Estadiamento e 
Monitoramento 3.

Ferramenta para Estadiamento
da Osteoartrite Canina

A detecção 
PRECOCE da 
OA canina é 
um esforço 

conjunto

Acesse o QR code 
abaixo e tenha acesso às 

ferramentas da Elanco 
que auxiliarão médicos 
veterinários e tutores 
sobre o diagnóstico, 

estadiamento e 
monitoramento da OA.



Osteoartrite
Para o cérebro

Membrana
sinovial infl amada

Nociceptores

Osteófi tos

Cartilagem danifi cada

Espessamento da 
cápsula articular

Para a medula 
espinhal

PGE2 –
SENSIBILIZAÇÃO 
INDUZIDA DOS 
NEURÔNIOS 
SENSORIAIS

Viscosidade reduzida 
do líquido sinovial

ALÍVIO DA DOR NA OA CANINA - PENSE A RESPEITO.

OA Canina
A OA canina é caracterizada pela infl amação intermitente e pela degeneração da 
cartilagem, levando à dor crônica e progressiva e a alterações na mobilidade.

Mediando a Dor e a Infl amação da OA5

O receptor EP4 é o mediador primário da sensibilização induzida por PGE
2
 dos 

neurônios sensoriais e da infl amação induzida por PGE
2
. A ativação do receptor EP4 

por PGE
2
 leva à sensibilização dos neurônios sensoriais e à infl amação.

Um Modo de Ação Diferente de Todos os Outros AINES
Galliprant™ trata a dor e a infl amação induzidas pela PGE

2
 ao antagonizar seletivamente o 

receptor EP4, reduzindo a gravidade da dor e o quanto a dor pode interferir nas atividades diárias.

Melhora da Dor e da Funcionalidade
Ao avaliar a efi cácia de Galliprant™ em cães com dor relacionada à OA, os tutores de animais
de estimação forneceram um feedback utilizando o Breve Questionário da Dor Canina (CBPI).
O CBPI possibilitou que os tutores dos animais classifi cassem a gravidade da dor do cão e o 
quanto a dor interferia nas funções e atividades diárias.

Galliprant™ pode ajudar você a proporcionar alívio diário da dor da OA canina.
Informações mais detalhadas sobre o estudo principal são fornecidas na próxima página.

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Gravidade da dor Atividades em geral Diversão

Capacidade de correrCapacidade de caminharCapacidade de se levantar
Capacidade de subir 

escadas

O CBPI é um
dos questionários 
mais amplamente 
validados para 
tutores de animais 
de estimação 

1.  Cachon T, el al. Vet J 2018 May 1;235:1-8.
2. Kirkby Shaw K, et al. Vet Med Sci. 2016;2:3-9.

É um AINE não inibidor 
das cicloxigenases.

Que bloqueia 
especifi camente o 

receptor EP4 da PGE2.
2

Para o tratamento da 
dor e da infl amação 

em cães com OA.

AGE DE UM MODO DIFERENTE



ALÍVIO COMPROVADO NA DOR 
PROVENIENTE DA OA COM 

Melhoras significativas na dor e funcionalidade 
avaliadas pelo dono do animal
Houve melhora mais evidente e estatisticamente significativa†† maior 
(redução na gravidade da dor E na interferência da dor) nos dias 7, 14, 21 
e 28 com Galliprant™.

Comparação das pontuações no v (alteração percentual média desde o Dia 0) entre os grupos.  ††P < 0,05 em todos os intervalos.

Pontuação de Gravidade da Dor6
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Pontuação de Interferência da Dor6
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Dois grupos (131 cães por grupo) com sinais 
radiográficos e clínicos de OA leve, moderada e grave

PROSPECTIVO

RANDOMIZADO 

CEGO

Equivalente 
ao placebo

Galliprant™

2 mg/kg v.o. 
uma vez ao 
dia por 28 dias

Cães tratados:

• 2 a 16,75 anos de idade

• 4 a 59 kg

Uma vez ao 
dia por 28 dias

Avaliações Realizadas por Tutores de Animais 
de Estimação e Médicos Veterinários 
262 cães de clientes da clínica, tratados de acordo 
com o protocolo para OA de ocorrência natural.

Maior Sucesso do Tratamento com Galliprant™

Cães avaliados quanto à melhora da dor e da funcionalidade 
utilizando o Breve Questionário da Dor Canina (CBPI).

Sucesso do Tratamento6

Maior sucesso do tratamento em comparação ao placebo observado durante a primeira 
semana de tratamento, e as melhoras continuaram durante todo o período do estudo.

Os cães precisavam apresentar pontuação de gravidade da dor no CBPI ≥ 2 e pontuação de 
interferência da dor ≥ 2 para inclusão. O sucesso do tratamento utilizando o CBPI é definido 
como melhora na pontuação de gravidade da dor de 2 ou mais E melhora na pontuação de 
interferência da dor de 1 ou mais E a avaliação global deveria ser a mesma ou melhor.

ESTUDO

†Variável de eficácia primária = pontuação no CBPI no D28 em comparação ao D0 
(critérios de falha no sucesso do tratamento).

Galliprant™  

placebo

População de acordo com o protocolo, diferenças estatisticamente significantes  
(P < 0,05) entre os grupos em todos os intervalos medidos (comparação com o Dia 0).
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Pontuação Ortopédica Total = Soma das pontuações para 7 componentes

Melhoras 
Signifi cativas na Dor 
e Funcionalidade 
Avaliadas pelo 
Veterinário

Melhora superior nas 
Pontuações Ortopédicas 
Totais (TOS) com Galliprant™

em comparação ao 
placebo (estatisticamente 
signifi cativa¶), tanto no dia 
14 quanto no dia 28 (D14: P 
= 0,0029; D28: P = 0,0086).6

Pontuações Ortopédicas Totais

Comparação das pontuações TOS médias entre os grupos.
¶P< 0,01 nos dois intervalos; um valor de TOS mais baixo é melhor.
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TOS

Recomendado com Segurança
Cães avaliados na clínica quanto à efi cácia 
utilizando a Pontuação Ortopédica Total (TOS).

Faixa de pontuação em cada componente:
0 = normal a 4 = gravemente afetado.

Anormalidade na 
extensão (RoM)

Dor/ resistência 
mediante palpação

Suporta peso

Levanta a pata 
(contralateral)

Claudicação 
(caminhada)

Claudicação 
(trote)

Edema

Tratamento EFICAZ
da dor e da infl amação 
associados à OA
em cães.

Avaliações por 

Médicos 
Veterinários

ALÍVIO COMPROVADO NA DOR
PROVENIENTE DA OA COM 



USE COMO TRATAMENTO DE PRIMEIRA ESCOLHA
Trate a dor e a infl amação da OA canina DESDE OS ESTÁGIOS 
INICIAIS e utilize o medicamento pelo período que for necessário*‡

LESÃO / DANO

Ciclooxigenase 1
(COX-1)

Os inibidores de 
COX agem aqui

AA
Ácido araquidônico

Ciclooxigenase 2
(COX-2)

Ao contrário dos inibidores 
de COX, Galliprant™ não

inibe a produção de 
prostanoides

Galliprant™ é o 
PRIMEIRO MEDICAMENTO

DA CLASSE de AINE
não inibidor da COX.

Atua ESPECIFICAMENTE
no receptor EP4 da 
prostaglandina E2.

Seu modo de ação
ATUA NA DOR

E NA INFLAMAÇÃO
DA OA CANINA, enquanto 

reduz o impacto no 
trato GI, nos rins e na 

homeostase do fígado.5,7‡

Reduz o impacto nas funções homeostáticas 
mediadas por outros receptores.

Bloqueia o mediador primário 
da dor e infl amação da OA.

Galliprant™ é um AINE que age
de modo diferente para o 

tratamento da dor e da infl amação 
associados à osteoartrite em cães.

PARA TODOS OS ESTÁGIOS
da OA, desde os sinais

clínicos iniciais.*

SEGURO para
uso diário.

*Aprovado para uso em cães com mais
de 9 meses de idade e acima de 3,6 kg.
‡O monitoramento é recomendado
para uso em longo prazo.

“Eu me sinto tranquila em escolher 
Galliprant™ como opção de primeira 

escolha para meus casos de OA”

Kristin Kirkby Shaw 
DVM, MS, PhD, DACVS, CCRT, DACVASMR



REALIZE O TRATAMENTO COM GALLIPRANT™ DESDE OS ESTÁGIOS 
INICIAIS DA OA CANINA E PELO PERÍODO QUE FOR NECESSÁRIO*‡

As imagens dos comprimidos não correspondem ao tamanho real.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU REPRESENTANTE ELANCO PARA INCORPORAR 
GALLIPRANT™ EM SEU PROTOCOLO DE DOR DA OA HOJE

Para mais informações, acesse:
www.elanco.com.br/produtos/pets/galliprant

1. Elanco. Dados em arquivo.  2. Lascelles D. International Association for the Study of Pain, 2016, Fact Sheet No. 9.  3. Cachon 
T, el al. Vet J. 2018 May 1;235:1-8.  4. Innes J, et al. Vet Record 2010;166:226-230  5. Kirkby Shaw K, et al. Vet Med Sci. 2016;2:3-
9.  6. Rausch-Derra L, et al. J Vet Intern Med. 2016;30:756-763.  7. Rausch-Derra L, et al. Am J Vet Res. 2015;769(10):853-859.
*Aprovado para uso em cães com mais de 9 meses de idade e acima de 3,6 kg.
‡O monitoramento é recomendado se utilizado em longo prazo.

Galliprant™, Elanco e o logotipo de barras diagonais são marcas registradas  da Elanco ou de suas filiais. Todos os direitos 
reservados. Mar/2021. PM-BR-21-0169

Dose Peso (kg)
Comprimido 

de 20 mg
Comprimido 

de 60 mg
Comprimido 

de 100 mg

2 mg/kg

uma vez ao dia

3,6-6,8 -- --

6,9-13,6 -- --

13,7-20,4 -- --

20,5-34 -- --

34,1-68 -- -- 1


