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RESUMO 

 

A doença articular degenerativa é uma das doenças que mais frequentemente acomete os felinos 

durante seu envelhecimento. Esta pode afetar somente o esqueleto apendicular, sendo 

reconhecida como osteoartrite ou englobar também os seguimentos espinhais, sendo 

classificada, portanto, como DAD. A doença se caracteriza pela inflamação e degeneração da 

cartilagem articular, podendo também alterar a conformação óssea. Este processo é 

acompanhado de dor e inflamação de forma contínua, podendo influenciar diretamente na 

atividade e qualidade de vida dos felinos. Além disso, o processo degenerativo não tratado pode 

levar à dor crônica e sensitização central. O diagnóstico da doença ainda representa um desafio, 

embora alta prevalência na população felina, os sinais clínicos da DAD são considerados 

discretos. Para isto, o uso de instrumentos de metrologia clínica tem se tornado cada vez mais 

relevantes no processo diagnóstico, embora ainda não exista uma ferramenta validada para tal 

no Brasil. A tecnologia também tem sido utilizada para auxiliar na avaliação diagnóstica e 

monitoração de tratamento em diversos estudos. Uma das ferramentas mais frequentemente 

escolhidas para os felinos é o acelerômetro. Entretanto, somente um dispositivo foi validado 

para a espécie. As terapias mais comumente empregadas na doença se baseiam no uso de anti-

inflamatórios não esteroidais, suplementos articulares e analgésicos com possível ação central, 

embora nem todos os protocolos possuam evidências clínicas para seu uso. No presente trabalho 

foi possível realizar o processo de validação transcultural do Feline Musculoeskeletal Pain 

Score Chekclist (Feline MiPSC), visando sua utilização para triagem de dor musculoesquelética 

felina para aumentar as chances de diagnóstico dos gatos atendidos no país. O questionário 

apresentado neste estudo, pode ser associado ao exame ortopédico e avaliação radiográfica, 

aumentando a sensibilidade diagnóstica. A avaliação do acelerômetro Actigraph para uso em 

gatos também foi efetuada. O dispositivo foi comparado ao monitor previamente validado, 

fornecendo uma nova oportunidade para monitoração de atividade em gatos. Além disso, este 

estudo avaliou a resposta analgésica do meloxicam como único tratamento, ou associado ao 

tramadol e a gabapentina em gatos com DAD, comparando seus níveis de atividade e resposta 

clínica mediante tais protocolos. 

Palavras chave: Osteoartrite felina, controle de dor, acelerometria, tramadol, meloxicam, 

gabapentina, analgesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Degenerative joint disease (DJD) is one of the most frequently diseases observed in cats during 

their ageing process. It is recognized as osteoarthritis (OA) when if affects exclusively the 

appendicular joints, or DJD if it also affects the spinal segments. The disease is characterized 

by inflammation and degeneration of the articular cartilage, potentially affecting bone 

conformation. This process is responsible for inducing pain and chronic inflammation and, 

possibly having directly influence in the activity and quality of life of cats. Moreover, the 

untreated degenerative process can lead to chronic pain and central sensitization. The 

diagnostic of DJD still represents a challenge, although, there is a high prevalence in the feline 

population once mild clinical signs are observed. For this reason, the use of clinical metrology 

instruments has become increasingly relevant for the diagnostic process, although there is still 

no validated tool for this purpose in Brazil. Technology has also been used to promote the 

diagnostic evaluation and treatment monitoring in several studies. One of the most recurrent 

tools for feline patients is the accelerometer. However, only one device has been validated for 

the species. The most common therapies for DJD are based on the use of non-steroidal anti-

inflammatory drugs, joint supplements, and analgesics with possible central action, although 

not all protocols have clinical evidence for their use. In the present study, it was possible to 

carry out a cross-cultural validation process of the Feline Musculoskeletal Pain Score 

Checklist (Feline MiPSC), aiming its use for feline musculoskeletal pain screening and 

increasing the diagnostic chances of the cats seen in the country. The questionnaire presented 

in this research can be associated with orthopedic examination and radiographic evaluation, 

increasing the diagnostic sensitivity. The implementation of Actigraph accelerometer in cats 

was also evaluated. The device was compared to the previously validated monitors, providing 

a new possibility for activity monitoring in cats. Moreover, this study has evaluated the 

analgesic response of meloxicam alone, or associated with tramadol and gabapentin in cats 

with DAD, comparing their activity levels and clinical response to these different treatments. 

Keywords: Feline osteoarthritis, pain control, accelerometry, tramadol, meloxicam, 

gabapentin, analgesia. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A osteoartrite felina é uma doença degenerativa que ocorre com frequência nos gatos 

adultos e idosos (SLINGERLAND et al., 2011). A doença provoca mudanças patológicas 

articulares, causando deterioração progressiva de um ou mais componentes da articulação 

sinovial. Portanto, é acompanhada de dor, inflamação, diminuição de mobilidade articular e 

sensibilização periférica ou central para estímulos dolorosos (GUILLOT et al., 2013). Hoje, a 

osteortrite é classificada como uma forma de doença articular degenerativa (DAD), porém, 

devido à proximidade clínica das doenças, estas podem ser confundidos com frequência. É 

importante enfatizar que a osteoartrite se limita a alterações degenerativas que acometem o 

esqueleto apendicular, enquanto a definição de doença articular degenerativa engloba também 

os seguimentos espinhais (MANIAKI et al., 2021).  

Houve progresso na investigação de possibilidades diagnósticas, assim como para o 

tratamento da doença nos últimos anos. Entretanto, a abordagem diagnóstica da doença ainda é 

complexa. Para alguns proprietários, mudanças comportamentais e diminuição de atividade são 

erroneamente interpretadas como alterações relacionadas ao avanço da idade (SUL et al., 2014). 

A falta de sinais clínicos ortopédicos clássicos, como claudicação (muito evidente em cães), faz 

com que poucos proprietários procurem o veterinário para tratamento de problemas 

musculoesqueléticos no gato, e a osteortrite seja comumente identificada apenas após 

investigação veterinária (KERWIN, 2012). É importante que a anamnese do felino idoso inclua 

questionamentos sobre a atividade e mobilidade do paciente, evitando que a doença articular 

passe despercebida.  

Nos felinos, a prevalência da doença ainda é muito variável, podendo ser descrita como 

achado radiográfico em até 90% dos gatos com idade acima dos 12 anos  (HARDIE; ROE; 

MARTIN, 2002). Já segundo Singerland (2011), 61% dos gatos acima de seis anos possuem 

alterações radiográficas compatíveis com a doença. Acredita-se que estas variações nas 

prevalências ocorram por diversos fatores. Um dos principais pontos para o subdiagnóstico da 

doença é a avaliação radiográfica. Em muitos casos, as radiografias articulares demonstram 

alterações tardias, como osteófitos e sinais de desgaste articular, porém, articulações 

radiograficamente normais podem apresentar doença da cartilagem articular. Isto demonstra 

que, muito provavelmente, estudos de prevalência baseados em radiografias subestimem a 

ocorrência de OA nos felinos (BENNETT; ZAINAL ARIFFIN; JOHNSTON, 2012). Mesmo 

assim, estudos radiográficos podem ser úteis para determinar quais articulações são mais 

comumente acometidas. Os dados descritos por Slingerland (2011), demonstraram que lesões 
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compatíveis com OA foram mais prevalentes nos ombros, cotovelos, tarsos e articulação 

coxofemoral, sendo que quase 50% dos felinos tiveram acometimento bilateral.  

Hoje, vários estudos citam a importância do uso de questionários de apoio direcionados 

à proprietários, na busca da identificação de sinais de doença musculoesquelética ou osteoartrite 

em gatos, visto que eles podem observar comportamentos que não serão vistos no consultório 

e, assim, auxiliar o clínico no diagnóstico e monitorização dos resultados do tratamento 

(BENNETT; ZAINAL ARIFFIN; JOHNSTON, 2012; GRUEN et al., 2015; KLINCK et al., 

2015). No Brasil, não há um questionário validado para investigar as doenças 

musculoesqueléticas ou específico para diagnóstico de osteoartrite em felinos. O Feline 

Musculoesketal Pain Index (FMPI) é uma das ferrmamenas mais reconhecidas para detecção 

de alterações de mobilidade em felino (STADIG et al., 2019). Este é composto atualmente por 

17 questões, e visa abordar desde mobilidade até hábitos de higiene e interações sociais, visando 

identificar alterações compatíveis com a doença (BENITO et al., 2013a). Este questionário 

também deu origem ao Feline Musculoskeletal Pain Score Checklist (Feline MiPSC), uma 

ferramenta dicotômica que tem por obejtivo simplificar a triagem dos pacientes acometidos por 

DAD e aumentar a conscientização dos donos sobre a doença (ENOMOTO; LASCELLES; 

GRUEN, 2020). Outras ferramentas populares já disponíveis avaliadas incluem o Client-

Specific Outcome Measures (CSOM), o Montreal instrument for cat arthritis testing for use by 

caretaker (MI-CAT(C)) e sua versão para uso do médico veterinário (MI-CAT (V) (KLINCK 

et al., 2015, 2018a; LASCELLES et al., 2007).  Dentre estas, quando o objetivo é a reavaliação 

clínica, o CSOM se destaca, pois se baseia em características individuais dos pacientes 

avaliados (GRUEN et al., 2015). Através do uso deste instrumento, o grau de comprometimento 

provocado pela dor articular é medido pela avaliação do proprietário sobre atividades muito 

específicas ao longo do tempo, portanto, tem sido usado com sucesso na avaliação da doença e 

no acompanhamento de tratamentos, sendo capaz de indicar a resposta clínica a medicamentos, 

suplementos ou dietas em gatos com DAD ou OA (CORBEE et al., 2013; GUEDES et al., 

2018; GRUEN et al., 2014; GRUEN et al., 2016; LASCELLES et al., 2007; LASCELLES et 

al., 2010).  

Em conjunto com anamnese e questionário específico, o exame ortopédico apresenta 

um ponto importante da abordagem ao felino com possível OA. Segundo Kerwin  (2012), 

apesar dos cães permitirem mais manipulação e avaliação do caminhar guiados por coleira, o 

exame ortopédico no gato, quando realizado de forma consistente e estruturada respeitando os 

limites da espécie e em um ambiente adequado, pode render informações valiosas quanto ao 

tipo e extensão da doença. É sempre importante relacionar o histórico e anamnese com o exame 
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ortopédico, pois mesmo quando este fica limitado, os demais dados obtidos auxiliam o clínico. 

Em conjunto com os métodos citados, a tecnologia também tem sido usada para entender 

melhor a reposta destes felinos a dor, e avaliar seu comportamento perante as medicações ( 

GUILLOT et al., 2013, 2014; GRUEN et al., 2017; LASCELLES et al., 2008; YAMAZAKI et 

al., 2020).  

Atualmente, são estudados tanto os métodos que possam quantificar e qualificar a dor 

nos gatos, assim como a aplicabilidade destas ferramentas e seus resultados. Dentre as opções 

já disponíveis, podemos destacar a acelerometria, o uso de plataformas de pressão, testes 

sensoriais quantitativos (realizados por meio de estímulo térmico ou físico), o teste de tolerância 

tátil com filamentos de Von Frey e a avaliação do limiar de dor através do teste de Somação c. 

Tais métodos podem ser úteis para identificar a presença de dor nos pacientes e monitorar 

terapêutcica, porém, gatos com dor neuropática e alodinia podem responder de forma 

exacerbada ao estímulo e não tolerar bem uma avaliação completa (ADDISON; CLEMENTS, 

2017). Devido a isto, não são considerados testes com boa aplicabilidade para rotina atualmente, 

visto que exigem extrema colaboração do paciente e ainda carecem de estudos para 

padronização dos resultados obtidos . Da mesma forma, o teste cinético com plataforma de 

pressão também exige colaboração do paciente e até mesmo treinamento prévio, isto para que 

o gato consiga percorrer o trajeto de alguns metros de forma linear e constante permitindo, 

assim, a avaliação objetiva da marcha do paciente e identificação do membro provavelmente 

acometido. Apesar do teste ter se mostrado satisfatório para discriminar pacientes com OA dos 

saudáveis, a necessidade de treinamento dos animais e as execuções repetidas podem gerar um 

efeito placebo, não sendo o método ideal para avaliação de tratamento clínico (MONTEIRO et 

al., 2017).    

A monitoração da atividade por meio da acelerometria se destaca como uma das 

possibilidade atuais para discriminação de diferentes status de atividade. Embora não existam 

ainda níveis de atividade delimitados para gatos, clasificando-os como saudáveis ou com 

mobilidade reduzida, por meio da análise funcional de dados é possível identificar padrões 

relativos à doença articular (ANDREWS; POTTER; THOMAS, 2015; GRUEN et al., 2017). 

Acelerômetros são dispositivos eletrônicos de característica portátil e não invasivos, capazes de 

quantificar a intensidade, a duração e a frequência da atividade física. São caracterizados como 

sensores de movimento e responsáveis por medir a aceleração produzida pelo movimento 

corporal. Avalia a atividade motora e cinética do gato, sendo citado por Gruen (2017) e 

Lascelles et al. (2008) como um bom instrumento para mensurar a melhora da mobilidade de 
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felinos com OA, em resposta a tratamentos medicamentosos. Além disso, este método se 

destaca em relação aos demais pois parece ter melhor probabilidade de uso para pacientes de 

rotina. O acelerômetro, quando em um modelo pequeno e leve, pode ser facilmente adaptado 

ao tamanho dos gatos em coleiras padrão, sem causar qualquer prejuízo a deambulação do 

paciente e permitindo uma adaptação rápida, sem grande impacto na qualidade de vida do gato. 

Seu uso é recomendado em conjunto com outros meios de avalição clínica. Este instrumento 

foi inicialmente utilizado na medicina humana, e tem sido empregado há anos para monitoração 

da movimentação de pacientes humanos em diversas situações (CHEN; BASSETT, 2005; 

LASCELLES et al., 2008; YAMAZAKI et al., 2020).  

O meloxicam é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) que possui como 

característica fornecer ação analgésica e anti-inflamatória, atuando através da inibição 

reversível da enzima COX, sendo bastante indicado para tratamento e analgesia de afecções 

musculoesqueléticas (TAKASA, 2011). O uso de uma dose baixa de 0,01- 0,03 mg/kg por via 

oral (PO) a cada 24 horas (SID) tem se mostrado eficaz para o controle de dor 

musculoesquelética. Assim como, quando utilizado em doses <0,03 mg/kg PO SID em gatos 

doentes renais crônicos estáveis, não ocorre aumento relevante da creatinina sérica (GOWAN 

et al., 2011; GUNEW; MENRATH; MARSHALL, 2008). Segundo Bennett (2012), quando 

administrado PO, o meloxicam possui meia vida plasmática de aproximadamente 24 horas e 

sua biodisponibilidade alcança até 80%, o que permite seu uso diário. Ele também afirma que 

somente 21% dos metabólitos do fármaco são eliminados pela urina, enquanto 79% é eliminado 

pelas fezes, aumentando a segurança em relação a pacientes com doença renal (BENNETT, 

2012). Muitos autores relataram o uso de meloxicam como efetivo para tratamento de 

ostaeoartrite em gatos, percebendo uma melhora geral nos sinais clínicos e avaliação ortopédica 

dos pacientes, sem considerar a avaliação do componente de dor crônica nestes animais. 

Diversas doses e protocolos de administração são utilizados, não havendo, até o momento, uma 

padronização do que é recomendado aos gatos em geral, porém há evidência de respostas 

distintas de acordo com cada protocolo, quando comparados entre si (GUILLOT et al., 2013; 

LASCELLES et al., 2008; MONTEIRO et al., 2016; SUL et al., 2014) 

O tramadol é um fármaco analgésico de ação central, que possui fraca propriedade 

agonista opioide, e é indicado para tratamento da dor leve a moderada. Seu efeito se dá por 

meio da ligação com receptores opioides μ, atuando também como um α-2 agonista através da 

inibição da recaptação neuronal da norepinefrina e da serotonina, o que classifica o fármaco 

como um agonista μ atípico (BRONDANI, et al. 2014). Em humanos, é crescente a preferência 

por medicações anlagésicas em relação aos antiinflamatórios não esteroidais (AINEs), dentre 
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os opióides, o tramadol é recomendado para controle de dor relacionada a osteoartrite em 

humanos, com o possível  benefício de ação sobre dor neuropática (SCHUG, 2007) . Acredita-

se que seu primeiro metabólito, o M1 (o-desmetiltramadol), possa ser responsável pela maior 

parte do efeito analgésico em humanos, através de ações opioidérgicas (BRONDANI, et al. 

2014). Em gatos, a biodisponibilidade oral do fármaco foi relatada como alta (93%; +/- 7%) 

(PYPENDOP; ILKIW, 2007). Os dados farmacocinéticos e trabalhos recentes sugerem que o 

tramadol possa ajudar no tratamento de componentes mal-adaptativos da dor crônica em gatos, 

e encoraja a busca por dados relatando a eficácia deste para a osteoartrite e doença articular 

degenerativa felina (GUEDES et al., 2018b).  Monteiro et al. (2017) relata em seu estudo que 

o tratamento de osteoartrite em gatos utilizando tramadol aumentou a mobilidade, melhorou a 

sustentação de peso, além de diminuir a sensitiização central, indicando pela primeira vez o 

fármaco para controle de dor crônica nestes pacientes. 

A gabapentina tem sido amplamente utilizada na medicina humana como um 

medicamento antiepiléptico adjuvante no tratamento de convulsões parciais, no entanto, teve 

destaque nos últimos ano devido à sua capacidade para controle de dor neuropática (WIFFEN, 

et al., 2005). Embora o mecanismo exato de ação ainda não tenha sido totalmente esclarecido 

em gatos, seu uso na medicina veterinária é crescente (PYPENDOP; SIAO; ILKIW, 2010). 

Dentre os tratamentos prescritos para DAD em gatos, a gabapentina se destaca, apesar de 

poucas e recentes evidências sobre seu metabolismo e eficácia na espécie felina (ADRIAN et 

al., 2018a, 2018b; GUEDES et al., 2018). O fármaco é um análogo estrutural do Ácido gama-

aminobutírico (GABA), e embora  se assemelhe a GABA, ela não atua nestes receptores. Seu 

mecanismo de ação se baseia em inibir seletivamente os canais de cálcio nos ganglios da raiz 

dorsal da medula (SIAO; PYPENDOP; ILKIW, 2010).  

Dentre os diversos estudos que objetivam o tratamento da dor na osteoartrite, a grande 

maioria apoia a terapia com o uso dos AINEs, porém, pesquisas em ratos demonstram que a 

inflamação crônica provocada pela ostaeoartrite pode deixar os pacientes em um estado 

neuropático que os torna insensíveis ao tratamento com inibidores da cicloxigenases, como o é 

o caso do meloxicam por exemplo (CHRISTIANSON, 2010). Um dos trabalhos recentes que 

busca comprovar e entender a sensitização central provocada pela dor crônica em gatos, foi 

realizado por Guillot, at al. (2105) que, através de tomografia computadorizada cerebral, 

demonstrou aumento do metabolismo cerebral nas vias modulatórias nociceptivas em gatos 

com OA, quando comparados a gatos saudáveis (GUILLOT et al., 2015). Esta 

neuroplasticidade é decorrente de um conjunto de alterações inflamatórias, funcionais e 

neuropaticas, o que leva a DAD a apresentar diversas apresentações e respostas terapêuticas 
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(MONTEIRO, 2020). Como complemento do tratamento medicamentoso tradicional, já são 

avaliadas opções de modificação da dieta, adaptação ambiental, e reabilitação física para os 

gatos com OA (KERWIN, 2010). 

Tanto o tramadol quanto a gabapentina possuem múltiplos mecanismos de ação 

potencialmente úteis no tratamento de estados de dor neuropática (MONTEIRO, el al. 2017; 

SIAO; PYPENDOP; ILKIW, 2010). Estudos utilizando tais fármacos para o tratamento da dor 

musculoesquelética demonstraram que sinais clínicos sugestivos de dor, como agressão, 

diminuição da interação humana e perda de apetite, foram amenizados com o tratamento 

medicamentoso (GUEDES et al. 2017; LORENZ; COMERFORD; IFF, 2013). A evidência da 

sensibilização central e as respostas positivas a fármacos como tramadol e gabapentina, 

sugerem que esse estado neuropático possa existir em gatos com osteoartrite, alertando os 

clínicos sobre a importância de considerá-los no tratamento de dor crônica destes pacientes ( 

GUEDES et al., 2018a ;GUEDES et al., 2018b; GUILLOT et al., 2014; MONTEIRO et al., 

2017).  

Este trabalho tem como objetivo disponibilizar uma nova ferramenta para triagem 

diagnóstica de pacientes felinos acometidos por DAD, além de investigar a possibilidade de 

aplicação do acelerômetro Actigraph ® como monitor de atividade para espécie. Por fim, o 

presente estudo também discorre sobre a utilização de três diferentes protocolos analgésicos 

para controle da dor articular e a influência destes sobre o nível de atividade de gatos 

acometidos por doença articular degenerativa.   
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Os materiais e métodos, assim como resultados da pesquisa, serão apresentados a seguir 

como artigos científicos, que estão formatados de acordo com a revista a serem submetidos.  
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3 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi apresentada a versão em português brasileiro para um questionário de 

avaliação de dor musculoesquelética felina, assim como os testes realizados para sua validação 

e exemplo de aplicação em uma população alvo com resultados satisfatórios. Esta ferramenta 

demonstrou sua utilidade, cumprindo o objetivo de auxiliar a triagem diagnóstica da DAD em 

felinos.  Da mesma forma, a avaliação da performance do acelerômetro Actigraph em gatos 

demonstrou forte correlação com o dispositivo previamente validado para a espécie. Isto 

evidencia a possibilidade do uso desta ferramenta para monitoração de atividade em felinos, 

sendo este um importante parâmetro a ser observado em casos de dor musculoesquelética.    

O presente estudo também avaliou a resposta clínica e objetiva (monitoração de 

atividade), de gatos submetidos a diferentes tratamentos para alívio da dor relacionada à DAD. 

Foi observada uma melhor resposta, tanto clínica quanto objetiva, dos animais que foram 

medicados com analgésicos com possível ação central (tramadol e gabapentina), quando 

comparado aos pacientes tratados somente com antiinflamatório (meloxicam). Este resultado 

evidencia a importância de uma anamnese direcionada e exame físico minucioso em pacientes 

felinos com suspeita de DAD, visando identificar sinais de dor crônica e, portanto, proporcionar 

o tratamento adequado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

REFRÊNCIAS 

 

ADDISON, E. S.; CLEMENTS, D. N. Repeatability of quantitative sensory testing in 

healthy cats in a clinical setting with comparison to cats with osteoarthritis. Journal of Feline 

Medicine and Surgery, v. 19, n. 12, p. 1274–1282, 2017.  

ADRIAN, D. et al. The pharmacokinetics of gabapentin in cats. Journal of Veterinary 

Internal Medicine, v. 32, n. 6, p. 1996–2002, 2018a.  

ADRIAN, D. E. et al. Prescribing practices of veterinarians in the treatment of chronic 

musculoskeletal pain in cats. 2018b.  

ALONSO G. P. GUEDES et al. Evaluation of tramadol for treatment of osteoarthritis in 

geriatric cats. Journal of the American Veterinary Medical Association, v. 252, n. 5, p. 565–

571, 2018.  

ANDREW H SPARKES, REIDUN HEIENE, B DUNCAN X LASCELLES, RICHARD 

MALIK, LLIBERTAT REAL SAMPIETRO, SHEILAH ROBERTSON, MARGIE 

SCHERK, POLLY TAYLOR, I. AND A. ISFM and AAFP consensus guidelines: long-

term use of NSAIDs in cats. Journal of Feline Medicine and Surgery, v. 12, p. 521–538, 

2010.  

ANDREWS, C. J.; POTTER, M. A.; THOMAS, D. G. Quantification of activity in 

domestic cats (Felis catus) by accelerometry. Applied Animal Behaviour Science, v. 173, 

p. 17–21, 2015.  

B. DUNCAN X. LASCELLES, BERNIE D. HANSEN, SIMON ROE, VENITA DEPUY, 

ANDREA THOMSON, COURTNEY C. PIERCE, ERIC S. SMITH,  AND E. R. 

Evaluation of Client-Specific Outcome Measures and Activity Monitoring to Measure Pain 

Relief in Cats with Osteoarthritis. Journal of Chemical Information and Modeling, v. 53, n. 

9, p. 1689–1699, 2007.  

BELDA, B. et al. Initial evaluation of PetPace activity monitor. Veterinary Journal, v. 237, 

p. 63–68, 2018.  

BENITO, J. et al. Reliability and discriminatory testing of a client-based metrology 

instrument, feline musculoskeletal pain index (FMPI) for the evaluation of degenerative 

joint disease-associated pain in cats. Veterinary Journal, v. 196, n. 3, p. 368–373, 2013a.  



24 
 

BENITO, J. et al. Feline musculoskeletal pain index: Responsiveness and testing of 

criterion validity. Journal of Veterinary Internal Medicine, v. 27, n. 3, p. 474–482, 2013b.  

BENNETT, D.; MORTON, C. A study of owner observed behavioural and lifestyle changes 

in cats with musculoskeletal disease before and after analgesic therapy. Journal of Feline 

Medicine and Surgery, v. 11, n. 12, p. 997–1004, 2009.  

BENNETT, D.; ZAINAL ARIFFIN, S. M. BT; JOHNSTON, P. Osteoarthritis in the cat: 1. 

How common is it and how easy to recognise? Journal of Feline Medicine and Surgery, v. 

14, n. 1, p. 65–75, 2012.  

BIANCHIM, M. S. et al. Calibration and validation of accelerometry to measure physical 

activity in adult clinical groups: A systematic review. Preventive Medicine Reports, v. 16, 

n. February, p. 101001, 2019.  

BORGHESE, M. M. et al. Comparison of ActiGraph GT3X + and Actical accelerometer 

data in 9 – 11-year-old Canadian children Canadian children. v. 0414, n. April, 2016.  

CHANG, R. W. et al. Improving physical activity in arthritis clinical trial: Study design , 

rationale , recruitment , and baseline data. Contemporary Clinical Trials, v. 39, n. 2, p. 224–

235, 2014.  

CHEN, K. Y.; BASSETT, D. R. The Technology of Accelerometry-Based Activity 

Monitors : Current and Future. v. 3711, 2005.  

CLARKE, S. P. et al. Prevalence of radiographic signs of degenerative joint disease in a 

hospital population of cats. Veterinary Record, v. 157, n. 25, p. 793–799, 2005.  

CORBEE, R. J. et al. The effect of dietary long-chain omega-3 fatty acid supplementation 

on owner’s perception of behaviour and locomotion in cats with naturally occurring 

osteoarthritis. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, v. 97, n. 5, p. 846–853, 

2013.  

DA, A. C.; URETRAL, O. International Renal Interest Society Staging of CKD. 2017.  

DOWGRAY, N.; COMERFORD, E. Feline musculoskeletal ageing How are we diagnosing 

and treating musculoskeletal impairment ? p. 1069–1083, 2020.  

DWORKIN, R. H. et al. Pharmacologic management of neuropathic pain : Evidence-based 

recommendations. v. 132, p. 237–251, 2007.  



25 
 

ENOMOTO, M.; LASCELLES, B. D. X.; GRUEN, M. E. Development of a checklist for 

the detection of degenerative joint disease-associated pain in cats. 2020.  

FORTES, C. P. D. D.; ARAÚJO, A. P. DE Q. C. Check list para tradução e Adaptação 

Transcultural de questionários em saúde. Cadernos Saúde Coletiva, v. 27, n. 2, p. 202–209, 

2019.  

GODFREY, D. R. Osteoarthritis in cats: A retrospective radiological study. Journal of 

Small Animal Practice, v. 46, n. 9, p. 425–429, 2005.  

GOICH, M. et al. Multimodal analgesia for treatment of allodynia and hyperalgesia after 

major trauma in a cat. 2019.  

GOWAN, R. A. et al. Retrospective case-control study of the effects of long-term dosing 

with meloxicam on renal function in aged cats with degenerative joint disease. Journal of 

Feline Medicine and Surgery, v. 13, n. 10, p. 752–761, 2011.  

GOWAN, R. A. et al. A retrospective analysis of the effects of meloxicam on the longevity 

of aged cats with and without overt chronic kidney disease. Journal of Feline Medicine and 

Surgery, v. 14, n. 12, p. 876–881, 2012.  

GRUEN, M. E. et al. Criterion validation testing of clinical metrology instruments for 

measuring degenerative joint disease associated mobility impairment in cats. PLoS ONE, 

v. 10, n. 7, p. 1–22, 2015.  

GRUEN, M. E. et al. A Feline-Specific Anti-Nerve Growth Factor Antibody Improves 

Mobility in Cats with Degenerative Joint Disease-Associated Pain: A Pilot Proof of Concept 

Study. Journal of veterinary internal medicine, v. 30, n. 4, p. 1138–1148, 2016.  

GRUEN, M. E. et al. The use of functional data analysis to evaluate activity in a 

spontaneous model of degenerative joint disease associated pain in cats. PLoS ONE, v. 12, 

n. 1, p. 1–23, 2017.  

GRUEN, M. E.; DORMAN, D. C.; LASCELLES, B. D. X. Caregiver placebo effect in 

analgesic clinical trials for cats with naturally occurring degenerative joint disease-

associated pain. Veterinary Record, v. 180, n. 19, p. 473, 2017.  

GUEDES, A. G. P. et al. Assessment of the effects of gabapentin on activity levels and 

owner-perceived mobility impairment and quality of life in osteoarthritic geriatric cats. 

Journal of the American Veterinary Medical Association, v. 253, n. 5, p. 579–585, 2018.  



26 
 

GUILLOT, M. et al. Characterization of osteoarthritis in cats and meloxicam efficacy using 

objective chronic pain evaluation tools. Veterinary Journal, v. 196, n. 3, p. 360–367, 2013.  

GUILLOT, M. et al. Evoked temporal summation in cats to highlight central sensitization 

related to osteoarthritis-associated chronic pain: A preliminary study. PLoS ONE, v. 9, n. 

5, 2014.  

GUILLOT, M. et al. [18F]-fluorodeoxyglucose positron emission tomography of the cat 

brain: A feasibility study to investigate osteoarthritis-associated pain. Veterinary Journal, 

v. 204, n. 3, p. 299–303, 2015.  

GUNEW, M. N.; MENRATH, V. H.; MARSHALL, R. D. Long-term safety, efficacy and 

palatability of oral meloxicam at 0.01-0.03 mg/kg for treatment of osteoarthritic pain in 

cats. Journal of Feline Medicine and Surgery, v. 10, n. 3, p. 235–241, 2008.  

HARDIE, E. M.; ROE, S. C.; MARTIN, F. R. Radiographic evidence of degenerative joint 

disease in geriatric cats: 100 cases (1934-1997). Journal of the American Veterinary 

Medical Association, v. 220, n. 5, p. 628–632, 2002.  

HARROLD, L. R.; LAPANE, K. L. Objectively Measured Physical Activity and Symptoms 

Change in Knee Osteoarthritis. The American Journal of Medicine, 2016.  

HASHIMOTO, T. et al. Physical activity of elderly patients with rheumatoid arthritis and 

healthy individuals : an actigraphy study. BioPsychoSocial Medicine, p. 9–16, 2015.  

HSIEN, S. et al. Comparison of self ‑ report and objective measures of physical activity in 

US adults with osteoarthritis. Rheumatology International, v. 36, n. 10, p. 1355–1364, 2016.  

KERWIN, S. Orthopedic examination in the cat: Clinical tips for ruling in/out common 

musculoskeletal disease. Journal of Feline Medicine and Surgery, v. 14, n. 1, p. 6–12, 2012.  

KERWIN, S. C. Osteoarthritis in Cats. Topics in Companion Animal Medicine, v. 25, n. 4, 

p. 218–223, 2010.  

KLINCK, M. P. et al. Owner-perceived signs and veterinary diagnosis in 50 cases of Feline 

osteoarthritis. Canadian Veterinary Journal, v. 53, n. 11, p. 1181–1186, 2012.  

KLINCK, M. P. et al. Preliminary validation and reliability testing of the montreal 

instrument for cat arthritis testing, for use by veterinarians, in a colony of laboratory cats. 

Animals, v. 5, n. 4, p. 1252–1267, 2015.  



27 
 

KLINCK, M. P. et al. Development and preliminary validity and reliability of the montreal 

instrument for cat arthritis testing, for use by caretaker/owner, MI-CAT(C), via a 

randomised clinical trial. Applied Animal Behaviour Science, v. 200, n. March 2017, p. 96–

105, 2018a.  

KLINCK, M. P. et al. Refinement of the Montreal Instrument for Cat Arthritis Testing, for 

Use by Veterinarians: detection of naturally occurring osteoarthritis in laboratory cats. 

Journal of Feline Medicine and Surgery, v. 20, n. 8, p. 728–740, 2018b.  

LASCELLES, B. D. X. et al. Evaluation of Client-Specific Outcome Measures and Activity 

Monitoring to Measure Pain Relief in Cats with Osteoarthritis. p. 410–416, 2007.  

LASCELLES, B. D. X. et al. Evaluation of a digitally integrated accelerometer-based 

activity monitor for the measurement of activity in cats. Veterinary Anaesthesia and 

Analgesia, v. 35, n. 2, p. 173–183, 2008.  

LASCELLES, B. D. X. et al. Evaluation of a therapeutic diet for Feline degenerative joint 

disease. Journal of Veterinary Internal Medicine, v. 24, n. 3, p. 487–495, 2010a.  

LASCELLES, B. D. X. et al. Cross-Sectional Study of the Prevalence of Radiographic 

Degenerative Joint Disease in Domesticated Cats. Veterinary Surgery, v. 39, n. 5, p. 535–

544, 2010b.  

LASCELLES, B. D. X. Feline degenerative joint disease. Veterinary Surgery, v. 39, n. 1, 

p. 2–13, 2010.  

LASCELLES, B. D. X. et al. Relationship of orthopedic examination, goniometric 

measurements, and radiographic signs of degenerative joint disease in cats. BMC 

Veterinary Research, v. 8, 2012.  

LORENZ, N. D.; COMERFORD, E. J.; IFF, I. Long-term use of gabapentin for 

musculoskeletal disease and trauma in three cats. Journal of Feline Medicine and Surgery, 

v. 15, n. 6, p. 507–512, 2013.  

M.E. GRUEN, E. GRIFFITH, A. THOMSON, W. SIMPSON,  AND B. D. X. L. Detection 

of Clinically Relevant Pain Relief in Cats with Degenerative Joint Disease Associated Pain. 

Journal of Chemical Information and Modeling, v. 53, n. 9, p. 1689–1699, 2014.  

MANIAKI, E. et al. Associations between early neutering , obesity , outdoor access , trauma 

and feline degenerative joint disease. 2021.  



28 
 

MARINO, C. L. et al. Prevalence and classification of chronic kidney disease in cats 

randomly selected from four age groups and in cats recruited for degenerative joint disease 

studies. Journal of Feline Medicine and Surgery, v. 16, n. 6, p. 465–472, 2014.  

MCCOY, A. M. Animal Models of Osteoarthritis : Comparisons and Key Considerations. 

v. 52, n. 5, p. 803–818, 2015.  

MONTEIRO, B. P. et al. Analgesic efficacy of an oral transmucosal spray formulation of 

meloxicam alone or in combination with tramadol in cats with naturally occurring 

osteoarthritis. p. 643–651, 2016.  

MONTEIRO, B. P. et al. Analgesic efficacy of tramadol in cats with naturally occurring 

osteoarthritis. PLoS ONE, v. 12, n. 4, p. 1–13, 2017.  

MONTEIRO, B. P. Feline Chronic Pain and Osteoarthritis. Veterinary Clinics of NA: Small 

Animal Practice, v. 50, n. 4, p. 769–788, 2020.  

OTIS, C. Quantitative sensory testing in feline osteoarthritic pain – A systematic review 

and meta-analysis Quantitative sensory testing in feline osteoarthritic pain e a systematic 

review and meta-analysis. Osteoarthritis and Cartilage, n. April, 2020.  

PANKRATZ, K. E. et al. Use of single-dose oral gabapentin to attenuate fear responses in 

cage-trap confined community cats : a double- blind , placebo-controlled field trial. 2017.  

PELLIGAND, L.; LEES, P. Monitoring and treating chronic pain in cats: Bring on the 

challenge! Veterinary Journal, v. 196, n. 3, p. 275–276, 2013.  

PICCIONE, G. et al. Comparison of daily distribution of rest / activity in companion cats 

and dogs. Biological Rhythm Research, n. September 2014, p. 37–41, 2014.  

PYPENDOP, B. H.; ILKIW, J. E. Pharmacokinetics of tramadol , and its metabolite O -

desmethyl-tramadol , in cats. p. 52–59, 2007.  

PYPENDOP, B. H.; SIAO, K. T.; ILKIW, J. E. Thermal antinociceptive effect of orally 

administered gabapentin in healthy cats. American Journal of Veterinary Research, v. 71, 

n. 9, p. 1027–1032, 2010.  

REID, J.; NOLAN, A. M.; SCOTT, E. M. Measuring pain in dogs and cats using structured 

behavioural observation. Veterinary Journal, v. 236, p. 72–79, 2018.  



29 
 

ROBERTSON, SHEILAH A; LASCELLES, B. D. X. Long-term pain in cats: how much 

do we know about this important welfare issue? Journal of Feline Medicine and Surgery, 

2010.  

SCHUG, S. A. The role of tramadol in current treatment strategies for musculoskeletal pain. 

v. 3, n. 5, p. 717–723, 2007.  

SELF, I. BSAVA Guide to Pain Management in Small Animal Practice. [s.d.].  

SLINGERLAND, L. I. et al. Cross-sectional study of the prevalence and clinical features 

of osteoarthritis in 100 cats. Veterinary Journal, v. 187, n. 3, p. 304–309, 2011.  

SORDO, L. et al. Prevalence of Disease and Age-Related Behavioural Changes in Cats : 

Past and Present. 2020.  

STADIG, S. et al. Evaluation and comparison of pain questionnaires for clinical screening 

of osteoarthritis in cats. Vterinary Record, p. 1–7, 2019.  

STRAKER, L.; CAMPBELL, A. Translation equations to compare ActiGraph GT3X and 

Actical accelerometers activity counts. 2012.  

SUL, R. M. et al. Comparison of meloxicam and a glucosamine-chondroitin supplement in 

management of feline osteoarthritis: A double-blind randomised, placebo-controlled, 

prospective trial. Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology, v. 27, n. 1, 

p. 20–26, 2014.  

TROST, S. G.; MCIVER, K. L.; PATE, R. R. Conducting Accelerometer-Based Activity 

Assessments in Field-Based Research. v. 3711, p. 531–543, 2005.  

WELSCH, P.; PETZKE, F.; KLOSE, P. Opioids for chronic osteoarthritis pain. An updated 

systematic review and meta- analysis of efficacy, tolerability and safety in randomized 

placebo-controlled studies of at least four weeks double-blind duration. European Journal 

of Pain, 2020.  

WOODS, H. J. et al. A functional linear modeling approach to sleep – wake cycles in dogs. 

Scientific Reports, p. 1–9, 2020.  

XU, Z. et al. Novel approach to modeling high ‑ frequency activity data to assess therapeutic 

effects of analgesics in chronic pain conditions. Scientific Reports, 2021.  



30 
 

YAMAZAKI, A. et al. Utility of a novel activity monitor assessing physical activities and 

sleep quality in cats. p. 1–14, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ANEXO 1 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido: 

 
 

                        TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: Avaliação clínica, radiológica e terapêutica da osteoartrite em gatos 

 

Participante/Tutor: 

N° de Prontuario do paciente felino:  

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Avaliação clínica, radiológica e 

terapêutica da osteoartrite em gatos”. Esta é uma pesquisa que tem como finalidade investigar 

a prevalência de osteoartrite em felinos atendidos no HCV – UFRGS e avaliar diferentes 

protocolos de tratamento para estes animais.  Este projeto foi aprovado pela Comissão de 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e os procedimentos adotados nesta 

pesquisa obedecem aos princípios éticos no uso de animais, elaborados pelo Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) conforme a Lei 11.794/2008.  

 Ao participar deste estudo você preencherá um questionário com perguntas simples e de 

múltipla escolha referentes a atividades e comportamentos do seu gato. É previsto o tempo de 

dez minutos para o preenchimento do questionário e, caso seu felino seja selecionado, este 

questionário poderá ser respondido novamente em outras ocasiões. Da mesma forma, a 

concordância na participação se estende para obtenção de dados de exame físico e exames 

complementares do seu gato. Você tem a liberdade de se recusar a participar e tem a liberdade 

de desistir de participar em qualquer momento, sem qualquer prejuízo pessoal ou em relação 

ao paciente. No entanto, solicitamos sua colaboração para que possamos obter melhores 

resultados da pesquisa, possibilitando maiores informações sobre a doença e tratamentos 

satisfatórios para os animais acometidos. Concordando com a participação, automaticamente é 

autorizado o uso dos dados fornecidos para uso científico. Todas as informações coletadas nesta 

investigação são estritamente confidenciais. Acima de tudo interessam os dados coletivos e não 

 aspectos particulares de cada entrevistado. 
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Esclarecemos que os custos referentes à pesquisa serão de responsabilidade do pesquisador. 

Você não terá nenhum tipo de despesa por participar deste estudo, bem como não receberá 

nenhum tipo de pagamento por sua participação.  

Sempre que você queira mais informações sobre este estudo pode entrar em contato com o 

pesquisador responsável, conforme dados no quadro abaixo. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para que 

participe desta pesquisa. Para tanto, preencha os itens que se seguem:  

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, aceito 

participar desta pesquisa. 

 

 

 

Porto Alegre, _____de ___________ de _____. 

 

 

 

_____________________________________          _________________________ 

Nome do Participante             Assinatura  

                    

 

 

____________________________ 

Assinatura pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP – telefone: (51) 33083738 

Pesquisador responsável: Fernanda V. Amorim da Costa 

CRMV-8567 

E-mail: fernanda.amorim@ufrgs.br 

Aluna responsável: Bárbara Basseggio Rivas 

CRMV-PR 13489 

E-mail: barbararivas.vet@gmail.com 

End: Av. Bento Gonçalves 9090, PA, RS  Fone:3308050 
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ANEXO 2 

 

Questionário teste 
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ANEXO 3 

Ficha ortopédica 

 


