
Associação entre Sulfato de Condroitina e de Glicosamina

A combinação entre sulfato de glicosamina e de 
condroitina tem sido utilizada na prevenção e tratamento 
de doenças degenerativas articulares nos últimos anos 
com sucesso. A associação entre os dois componentes 
exerce um efeito protetor sinérgico devido aos seus 
diferentes mecanismos de ação (Thatcher, 2004). 

A glicosamina estimula a síntese de elementos 
estruturais da cartilagem e o sulfato de condroitina tende a 
inibir a ação de enzimas que prejudicam a cartilagem 
(Borges et al., 2003).

Canapp et al. (1999) avaliaram os efeitos da 
administração oral de sulfato de condroitina e de 
glicosamina em cães submetidos à indução de sinovite in 
vitro e verificaram que o fornecimento das duas 
substâncias por 21 dias teve um efeito protetor contra a 
sinovite. Os autores sugerem que essa combinação pode 
ser benéfica através da redução da resposta inflamatória.

Em um estudo conduzido por Lippiello et al. (1999), foi 
avaliada a estimulação da cartilagem e a atividade 
antiproteolítica em 30 cães tratados com o fornecimento 
oral de uma combinação entre sulfato de condroitina e de 
glicosamina durante 30 dias, utilizando os níveis séricos 
dos animais. Os níveis de glicosaminoglicanos 
aumentaram em 42% e a atividade proteolítica das 
enzimas foi diminuída em 59%, sugerindo que o tratamento 
com essa substância leva um aumento nos níveis destes 
agentes na circulação e consequentemente estimula o 
metabolismo da cartilagem, enquanto inibe a sua 
degradação.

Moore (1999) avaliou o uso de sulfato de condroitina e 
de glicosamina em animais que apresentavam diferentes 
estágios clínicos de doenças articulares e verificou efeitos 
de diminuição na dependência de anti-inflamatórios e 
aumento na motilidade dos animais.

De acordo com Anderson et al. (1999a), em uma 
pesquisa avaliando a eficácia e a segurança do uso de 
sulfato de glicosamina e condroitina no tratamento de 
cerca de 3000 cães com osteoartrite, foi observado 
aumento da mobilidade dos animais, redução da dor e 
melhoria das condições físicas. 

Aspectos Bioquímicos dos Agentes Condroprotetores

Absorção 
Estudos farmacológicos indicam que a glicosamina e a 

condroitina são rapidamente absorvidas no lúmen do trato 
gastrintestinal (Conte et al., 1995).

Biodisponibilidade
Adebowale et al. (2002), estudando cães da raça 

Beagle, que receberam sulfato de glicosamina e de 
condroitina, reportaram que as mesmas são biodisponíveis 
após o fornecimento oral.

Conte el al. (1995), observaram em cães nos quais 

foram fornecidos glicosaminoglicanos marcados com 
isótopos radioativos, que mais de 70% da radioatividade foi 
distribuída por diferentes tecidos, especialmente na 
cartilagem articular e no líquido sinovial. Os autores 
observaram também que nas amostras obtidas do líquido 
sinovial, as mesmas apresentavam uma radioatividade de 
66,5% superior à do plasma.

Excreção
A principal via de excreção dos glicosaminoglicanos é 

a urina.
Alguns alimentos produzidos pela Total Alimentos 

fazem uso dos sulfatos de condroitina e glicosamina, 
buscando um efeito preventivo contra as degenerações 
articulares que os animais estão expostos, devido ao 
crescimento, portes, raças e envelhecimento.

Tecnologia Total Alimentos contribuindo para uma 
melhor e maior expectativa de vida dos cães e gatos.
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Introdução

Durante toda a vida do animal ocorrem modificações fisiológicas e morfológicas em suas cartilagens articulares. Essas 
modificações podem ocorrer devido ao desgaste natural que ocorre com o crescimento e o envelhecimento e também por traumas 
ou doenças que podem alterar a estrutura normal da articulação.

Dessa forma, patologias no sistema locomotor apresentam alta incidência em cães. Dentre elas, os problemas articulares estão 
entre as causas mais freqüentes de alteração no sistema locomotor.

A cartilagem articular, para responder à estes danos, depende das características e das inter-relações existentes entre os 
proteoglicanos, glucosaminoglicanos e colágeno, existentes na estrutura da cartilagem articular. Assim, a falha na correção deste 
dano pode levar à progressão da doença articular.

Recentemente, pesquisas têm mostrado a atuação de agentes que diminuem a dor, a inflamação e podem até diminuir a 
progressão da doença, sem causar efeitos colaterais. São os agentes condroprotetores,.que têm sido usados com grande 
freqüência em doenças articulares degenerativas em cães, tais como: osteoartrite, osteocondrose, displasia coxo femoral, dentre 
outras (Moore, 1996; Case, 1999).

A incorporação de agentes condroprotetores na dieta (glicosamina e sulfato de condroitina), visa diminuir a degradação 
articular. Além disso, vários estudos reportam a necessidade de proteger as articulações antes de qualquer alteração.

Revisão de Literatura

A estrutura da articulação sinovial está representada na figura 1.

Anatomia Articular

A articulação sinovial é composta por superfícies 
ósseas cobertas por camada uniforme de cartilagem 
hialina, lubrificadas por um líquido sinovial viscoso, 
agrupadas e sustentadas pela cápsula articular, cuja parte 
externa é formada por tecido fibroso e a interna pela 
membrana sinovial (Anderson, 1999b).

A cartilagem articular é constituída por células 
chamadas condrócitos, que sintetizam e depositam, em 
torno de si, uma matriz que representa mais de 90% do 
volume total do tecido. A matriz cartilagínea é composta 
por uma densa malha de fibras colágenas do tipo II, 
embebidas numa solução de glicosaminoglicanos (GAGs) 
altamente concentrada. Este tecido auxilia no 
amortecimento de choques mecânicos entre as 
superfícies das extremidades ósseas, promovendo um 
deslizamento de pouca fricção entre as mesmas.

O líquido sinovial, presente entre as superfícies 
articulares, é um fluido produzido pelos sinoviócitos, que 
são células da membrana sinovial, e tem cvomo funções: 
nutrição das células da cartilagem, lubrificação da 
articulação e amortecimento de choques mecânicos 
(Anderson, 1999b).

O tecido conjuntivo da porção fibrosa da cápsula 
articular fornece à articulação resistência e estabilidade 
mecânica. A membrana sinovial, por sua vez, é um tecido 
altamente vascularizado.

Agentes Condroprotetores

Agentes condroprotetores são descritos como 
compostos que possuem as funções de:

• Estimular a capacidade de síntese do condrócito e do 
sinoviócito, produtos importantes na integridade da 
cartilagem hialina

• Diminuição na ação de enzimas que degradam a 
articulação

• Inibição da formação de fibrina e trombina no tecido 
periarticular

Os condroprotetores têm um efeito positivo na matriz 
da cavidade articular, aumentando a síntes de ácido 
hialurônico, inibindo as enzimas catabólicas e favorecendo 
a normalização da membrana sinovial e da matriz 
cartilaginosa (Lippiello et al., 1999).

A incorporação dos condroprotetores na dieta visa 
estimular a regeneração da cavidade articular, diminuir a 
velocidade de degeneração da cartilagem e, portanto, 
prevenir ou diminuir a velocidade de desenvolvimento de 
doenças articulares.

Esses agentes são utilizados com maior freqüência na 
dieta de cães das raças grandes e gigantes, cães com 
atividade física intensa e de idade avançada, entretanto, 
quanto mais cedo os condroprotetores forem adicionados 
à dieta, melhores as chances de evitar a degeneração da 
cartilagem.

Dentre os agentes condroprotetores mais utilizados 
em medicina veterinária estão o sulfato de condroitina e o 
sulfato de glicosamina.

Sulfato de Glicosamina

O sulfato de glicosamina é um açúcar aminado, 
sintetizado a partir de glicose e glutamina, utilizado como 
substrato na síntese de glicosaminoglicanos, pois estimula 
os condrócitos na síntese do sulfato de condroitina, 
proteoglicanos e colágeno (Davidson, 2000; Thatcher, 
2004).

Os condrócitos obtém glicosamina pré formada da 
circulação, dessa forma são necessários níveis adequados 
de glicosamina para a síntese de glicosaminoglicano na 
cartilagem (Thatcher, 2004).

Os glicosaminoglicanos são encontrados nas 
articulações, funcionando na absorção de choques. Com o 
avanço da idade e exercícios físicos ocorre a degradação 
das cartilagens resultando em perdas de 
glicosaminoglicanos, de forma que a suplementação com 
sulfato de glicosamina pode aumentar a produção de 
glicosaminoglicano, retardando a progressão da 
osteoartrite, pela estimulação da divisão dos condrócitos, 
e ainda, protegendo a matriz cartilaginosa da degradação 
(Davidson, 2000; Thatcher, 2004).

Estudos mostram que a administração de glicosamina 
pode normalizar o metabolismo da cartilagem e estimular 
a síntese de proteoglicanos. Em um estudo realizado por 
Bucci (1994), a glicosamina estimulou a síntese de 
glicosaminoglicanos, prostaglandinas e colágeno pelos 
condrócitos e fibroblastos, sugerindo que além de 
fornecer ‘matéria prima’ para a matriz cartilaginosa, pode 
estimular a síntese.

Sulfato de Condroitina

O sulfato de condroitina é um glicosaminoglicano 
monossulfatado de cadeia longa e principal componente da 
matriz cartilaginosa, formado por aminoaçúcares e ácido 
glicurônico (Borges et al., 2003; Thatcher, 2004). 

É importante para promover a retenção de água e a 
elasticidade da cartilagem, além de inibir radicais livres e 
enzimas que degradam a cartilagem (Anderson, 1999b; 
Thatcher, 2004). 

O sulfato de condroitina é abundante na cartilagem 
hialina de animais jovens. Com o avançar da idade, os 
condrócitos diminuem a secreção do mesmo e aumentam 
a produção de outros compostos como o queratan sulfato. 
Este composto está envolvido na iniciação e progressão de 
processos degenerativos na cartilagem (Anderson, 1999b).

Em estudos in vitro, observou-se que a suplementação 
com sulfato de condroitina inibe competitivamente a ação 
de metaloproteases na matriz cartilaginosa, diminuindo a 
degradação de colágeno e proteoglicanos, sendo efetivo na 
proteção das articulações do animal (Anderson, 1999b).
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Figura 1 – Estrutura da articulação sinovial normal (Anderson, 1999b).
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Biodisponibilidade
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isótopos radioativos, que mais de 70% da radioatividade foi 
distribuída por diferentes tecidos, especialmente na 
cartilagem articular e no líquido sinovial. Os autores 
observaram também que nas amostras obtidas do líquido 
sinovial, as mesmas apresentavam uma radioatividade de 
66,5% superior à do plasma.

Excreção
A principal via de excreção dos glicosaminoglicanos é 
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Alguns alimentos produzidos pela Total Alimentos 
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fornecer ‘matéria prima’ para a matriz cartilaginosa, pode 
estimular a síntese.

Sulfato de Condroitina

O sulfato de condroitina é um glicosaminoglicano 
monossulfatado de cadeia longa e principal componente da 
matriz cartilaginosa, formado por aminoaçúcares e ácido 
glicurônico (Borges et al., 2003; Thatcher, 2004). 

É importante para promover a retenção de água e a 
elasticidade da cartilagem, além de inibir radicais livres e 
enzimas que degradam a cartilagem (Anderson, 1999b; 
Thatcher, 2004). 

O sulfato de condroitina é abundante na cartilagem 
hialina de animais jovens. Com o avançar da idade, os 
condrócitos diminuem a secreção do mesmo e aumentam 
a produção de outros compostos como o queratan sulfato. 
Este composto está envolvido na iniciação e progressão de 
processos degenerativos na cartilagem (Anderson, 1999b).

Em estudos in vitro, observou-se que a suplementação 
com sulfato de condroitina inibe competitivamente a ação 
de metaloproteases na matriz cartilaginosa, diminuindo a 
degradação de colágeno e proteoglicanos, sendo efetivo na 
proteção das articulações do animal (Anderson, 1999b).

Cartilage stimulatory and antiproteolytic activity is present 
in sera of dogs treated with a chondroprotective agent. 
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Associação entre Sulfato de Condroitina e de Glicosamina

A combinação entre sulfato de glicosamina e de 
condroitina tem sido utilizada na prevenção e tratamento 
de doenças degenerativas articulares nos últimos anos 
com sucesso. A associação entre os dois componentes 
exerce um efeito protetor sinérgico devido aos seus 
diferentes mecanismos de ação (Thatcher, 2004). 

A glicosamina estimula a síntese de elementos 
estruturais da cartilagem e o sulfato de condroitina tende a 
inibir a ação de enzimas que prejudicam a cartilagem 
(Borges et al., 2003).

Canapp et al. (1999) avaliaram os efeitos da 
administração oral de sulfato de condroitina e de 
glicosamina em cães submetidos à indução de sinovite in 
vitro e verificaram que o fornecimento das duas 
substâncias por 21 dias teve um efeito protetor contra a 
sinovite. Os autores sugerem que essa combinação pode 
ser benéfica através da redução da resposta inflamatória.

Em um estudo conduzido por Lippiello et al. (1999), foi 
avaliada a estimulação da cartilagem e a atividade 
antiproteolítica em 30 cães tratados com o fornecimento 
oral de uma combinação entre sulfato de condroitina e de 
glicosamina durante 30 dias, utilizando os níveis séricos 
dos animais. Os níveis de glicosaminoglicanos 
aumentaram em 42% e a atividade proteolítica das 
enzimas foi diminuída em 59%, sugerindo que o tratamento 
com essa substância leva um aumento nos níveis destes 
agentes na circulação e consequentemente estimula o 
metabolismo da cartilagem, enquanto inibe a sua 
degradação.

Moore (1999) avaliou o uso de sulfato de condroitina e 
de glicosamina em animais que apresentavam diferentes 
estágios clínicos de doenças articulares e verificou efeitos 
de diminuição na dependência de anti-inflamatórios e 
aumento na motilidade dos animais.

De acordo com Anderson et al. (1999a), em uma 
pesquisa avaliando a eficácia e a segurança do uso de 
sulfato de glicosamina e condroitina no tratamento de 
cerca de 3000 cães com osteoartrite, foi observado 
aumento da mobilidade dos animais, redução da dor e 
melhoria das condições físicas. 

Aspectos Bioquímicos dos Agentes Condroprotetores

Absorção 
Estudos farmacológicos indicam que a glicosamina e a 

condroitina são rapidamente absorvidas no lúmen do trato 
gastrintestinal (Conte et al., 1995).

Biodisponibilidade
Adebowale et al. (2002), estudando cães da raça 

Beagle, que receberam sulfato de glicosamina e de 
condroitina, reportaram que as mesmas são biodisponíveis 
após o fornecimento oral.

Conte el al. (1995), observaram em cães nos quais 

foram fornecidos glicosaminoglicanos marcados com 
isótopos radioativos, que mais de 70% da radioatividade foi 
distribuída por diferentes tecidos, especialmente na 
cartilagem articular e no líquido sinovial. Os autores 
observaram também que nas amostras obtidas do líquido 
sinovial, as mesmas apresentavam uma radioatividade de 
66,5% superior à do plasma.

Excreção
A principal via de excreção dos glicosaminoglicanos é 

a urina.
Alguns alimentos produzidos pela Total Alimentos 

fazem uso dos sulfatos de condroitina e glicosamina, 
buscando um efeito preventivo contra as degenerações 
articulares que os animais estão expostos, devido ao 
crescimento, portes, raças e envelhecimento.

Tecnologia Total Alimentos contribuindo para uma 
melhor e maior expectativa de vida dos cães e gatos.
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Introdução

Durante toda a vida do animal ocorrem modificações fisiológicas e morfológicas em suas cartilagens articulares. Essas 
modificações podem ocorrer devido ao desgaste natural que ocorre com o crescimento e o envelhecimento e também por traumas 
ou doenças que podem alterar a estrutura normal da articulação.

Dessa forma, patologias no sistema locomotor apresentam alta incidência em cães. Dentre elas, os problemas articulares estão 
entre as causas mais freqüentes de alteração no sistema locomotor.

A cartilagem articular, para responder à estes danos, depende das características e das inter-relações existentes entre os 
proteoglicanos, glucosaminoglicanos e colágeno, existentes na estrutura da cartilagem articular. Assim, a falha na correção deste 
dano pode levar à progressão da doença articular.

Recentemente, pesquisas têm mostrado a atuação de agentes que diminuem a dor, a inflamação e podem até diminuir a 
progressão da doença, sem causar efeitos colaterais. São os agentes condroprotetores,.que têm sido usados com grande 
freqüência em doenças articulares degenerativas em cães, tais como: osteoartrite, osteocondrose, displasia coxo femoral, dentre 
outras (Moore, 1996; Case, 1999).

A incorporação de agentes condroprotetores na dieta (glicosamina e sulfato de condroitina), visa diminuir a degradação 
articular. Além disso, vários estudos reportam a necessidade de proteger as articulações antes de qualquer alteração.

Revisão de Literatura

A estrutura da articulação sinovial está representada na figura 1.

Anatomia Articular

A articulação sinovial é composta por superfícies 
ósseas cobertas por camada uniforme de cartilagem 
hialina, lubrificadas por um líquido sinovial viscoso, 
agrupadas e sustentadas pela cápsula articular, cuja parte 
externa é formada por tecido fibroso e a interna pela 
membrana sinovial (Anderson, 1999b).

A cartilagem articular é constituída por células 
chamadas condrócitos, que sintetizam e depositam, em 
torno de si, uma matriz que representa mais de 90% do 
volume total do tecido. A matriz cartilagínea é composta 
por uma densa malha de fibras colágenas do tipo II, 
embebidas numa solução de glicosaminoglicanos (GAGs) 
altamente concentrada. Este tecido auxilia no 
amortecimento de choques mecânicos entre as 
superfícies das extremidades ósseas, promovendo um 
deslizamento de pouca fricção entre as mesmas.

O líquido sinovial, presente entre as superfícies 
articulares, é um fluido produzido pelos sinoviócitos, que 
são células da membrana sinovial, e tem cvomo funções: 
nutrição das células da cartilagem, lubrificação da 
articulação e amortecimento de choques mecânicos 
(Anderson, 1999b).

O tecido conjuntivo da porção fibrosa da cápsula 
articular fornece à articulação resistência e estabilidade 
mecânica. A membrana sinovial, por sua vez, é um tecido 
altamente vascularizado.

Agentes Condroprotetores

Agentes condroprotetores são descritos como 
compostos que possuem as funções de:

• Estimular a capacidade de síntese do condrócito e do 
sinoviócito, produtos importantes na integridade da 
cartilagem hialina

• Diminuição na ação de enzimas que degradam a 
articulação

• Inibição da formação de fibrina e trombina no tecido 
periarticular

Os condroprotetores têm um efeito positivo na matriz 
da cavidade articular, aumentando a síntes de ácido 
hialurônico, inibindo as enzimas catabólicas e favorecendo 
a normalização da membrana sinovial e da matriz 
cartilaginosa (Lippiello et al., 1999).

A incorporação dos condroprotetores na dieta visa 
estimular a regeneração da cavidade articular, diminuir a 
velocidade de degeneração da cartilagem e, portanto, 
prevenir ou diminuir a velocidade de desenvolvimento de 
doenças articulares.

Esses agentes são utilizados com maior freqüência na 
dieta de cães das raças grandes e gigantes, cães com 
atividade física intensa e de idade avançada, entretanto, 
quanto mais cedo os condroprotetores forem adicionados 
à dieta, melhores as chances de evitar a degeneração da 
cartilagem.

Dentre os agentes condroprotetores mais utilizados 
em medicina veterinária estão o sulfato de condroitina e o 
sulfato de glicosamina.

Sulfato de Glicosamina

O sulfato de glicosamina é um açúcar aminado, 
sintetizado a partir de glicose e glutamina, utilizado como 
substrato na síntese de glicosaminoglicanos, pois estimula 
os condrócitos na síntese do sulfato de condroitina, 
proteoglicanos e colágeno (Davidson, 2000; Thatcher, 
2004).

Os condrócitos obtém glicosamina pré formada da 
circulação, dessa forma são necessários níveis adequados 
de glicosamina para a síntese de glicosaminoglicano na 
cartilagem (Thatcher, 2004).

Os glicosaminoglicanos são encontrados nas 
articulações, funcionando na absorção de choques. Com o 
avanço da idade e exercícios físicos ocorre a degradação 
das cartilagens resultando em perdas de 
glicosaminoglicanos, de forma que a suplementação com 
sulfato de glicosamina pode aumentar a produção de 
glicosaminoglicano, retardando a progressão da 
osteoartrite, pela estimulação da divisão dos condrócitos, 
e ainda, protegendo a matriz cartilaginosa da degradação 
(Davidson, 2000; Thatcher, 2004).

Estudos mostram que a administração de glicosamina 
pode normalizar o metabolismo da cartilagem e estimular 
a síntese de proteoglicanos. Em um estudo realizado por 
Bucci (1994), a glicosamina estimulou a síntese de 
glicosaminoglicanos, prostaglandinas e colágeno pelos 
condrócitos e fibroblastos, sugerindo que além de 
fornecer ‘matéria prima’ para a matriz cartilaginosa, pode 
estimular a síntese.

Sulfato de Condroitina

O sulfato de condroitina é um glicosaminoglicano 
monossulfatado de cadeia longa e principal componente da 
matriz cartilaginosa, formado por aminoaçúcares e ácido 
glicurônico (Borges et al., 2003; Thatcher, 2004). 

É importante para promover a retenção de água e a 
elasticidade da cartilagem, além de inibir radicais livres e 
enzimas que degradam a cartilagem (Anderson, 1999b; 
Thatcher, 2004). 

O sulfato de condroitina é abundante na cartilagem 
hialina de animais jovens. Com o avançar da idade, os 
condrócitos diminuem a secreção do mesmo e aumentam 
a produção de outros compostos como o queratan sulfato. 
Este composto está envolvido na iniciação e progressão de 
processos degenerativos na cartilagem (Anderson, 1999b).

Em estudos in vitro, observou-se que a suplementação 
com sulfato de condroitina inibe competitivamente a ação 
de metaloproteases na matriz cartilaginosa, diminuindo a 
degradação de colágeno e proteoglicanos, sendo efetivo na 
proteção das articulações do animal (Anderson, 1999b).

Cartilage stimulatory and antiproteolytic activity is present 
in sera of dogs treated with a chondroprotective agent. 
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Associação entre Sulfato de Condroitina e de Glicosamina

A combinação entre sulfato de glicosamina e de 
condroitina tem sido utilizada na prevenção e tratamento 
de doenças degenerativas articulares nos últimos anos 
com sucesso. A associação entre os dois componentes 
exerce um efeito protetor sinérgico devido aos seus 
diferentes mecanismos de ação (Thatcher, 2004). 

A glicosamina estimula a síntese de elementos 
estruturais da cartilagem e o sulfato de condroitina tende a 
inibir a ação de enzimas que prejudicam a cartilagem 
(Borges et al., 2003).

Canapp et al. (1999) avaliaram os efeitos da 
administração oral de sulfato de condroitina e de 
glicosamina em cães submetidos à indução de sinovite in 
vitro e verificaram que o fornecimento das duas 
substâncias por 21 dias teve um efeito protetor contra a 
sinovite. Os autores sugerem que essa combinação pode 
ser benéfica através da redução da resposta inflamatória.

Em um estudo conduzido por Lippiello et al. (1999), foi 
avaliada a estimulação da cartilagem e a atividade 
antiproteolítica em 30 cães tratados com o fornecimento 
oral de uma combinação entre sulfato de condroitina e de 
glicosamina durante 30 dias, utilizando os níveis séricos 
dos animais. Os níveis de glicosaminoglicanos 
aumentaram em 42% e a atividade proteolítica das 
enzimas foi diminuída em 59%, sugerindo que o tratamento 
com essa substância leva um aumento nos níveis destes 
agentes na circulação e consequentemente estimula o 
metabolismo da cartilagem, enquanto inibe a sua 
degradação.

Moore (1999) avaliou o uso de sulfato de condroitina e 
de glicosamina em animais que apresentavam diferentes 
estágios clínicos de doenças articulares e verificou efeitos 
de diminuição na dependência de anti-inflamatórios e 
aumento na motilidade dos animais.

De acordo com Anderson et al. (1999a), em uma 
pesquisa avaliando a eficácia e a segurança do uso de 
sulfato de glicosamina e condroitina no tratamento de 
cerca de 3000 cães com osteoartrite, foi observado 
aumento da mobilidade dos animais, redução da dor e 
melhoria das condições físicas. 

Aspectos Bioquímicos dos Agentes Condroprotetores

Absorção 
Estudos farmacológicos indicam que a glicosamina e a 

condroitina são rapidamente absorvidas no lúmen do trato 
gastrintestinal (Conte et al., 1995).

Biodisponibilidade
Adebowale et al. (2002), estudando cães da raça 

Beagle, que receberam sulfato de glicosamina e de 
condroitina, reportaram que as mesmas são biodisponíveis 
após o fornecimento oral.

Conte el al. (1995), observaram em cães nos quais 

foram fornecidos glicosaminoglicanos marcados com 
isótopos radioativos, que mais de 70% da radioatividade foi 
distribuída por diferentes tecidos, especialmente na 
cartilagem articular e no líquido sinovial. Os autores 
observaram também que nas amostras obtidas do líquido 
sinovial, as mesmas apresentavam uma radioatividade de 
66,5% superior à do plasma.

Excreção
A principal via de excreção dos glicosaminoglicanos é 

a urina.
Alguns alimentos produzidos pela Total Alimentos 

fazem uso dos sulfatos de condroitina e glicosamina, 
buscando um efeito preventivo contra as degenerações 
articulares que os animais estão expostos, devido ao 
crescimento, portes, raças e envelhecimento.

Tecnologia Total Alimentos contribuindo para uma 
melhor e maior expectativa de vida dos cães e gatos.
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Introdução

Durante toda a vida do animal ocorrem modificações fisiológicas e morfológicas em suas cartilagens articulares. Essas 
modificações podem ocorrer devido ao desgaste natural que ocorre com o crescimento e o envelhecimento e também por traumas 
ou doenças que podem alterar a estrutura normal da articulação.

Dessa forma, patologias no sistema locomotor apresentam alta incidência em cães. Dentre elas, os problemas articulares estão 
entre as causas mais freqüentes de alteração no sistema locomotor.

A cartilagem articular, para responder à estes danos, depende das características e das inter-relações existentes entre os 
proteoglicanos, glucosaminoglicanos e colágeno, existentes na estrutura da cartilagem articular. Assim, a falha na correção deste 
dano pode levar à progressão da doença articular.

Recentemente, pesquisas têm mostrado a atuação de agentes que diminuem a dor, a inflamação e podem até diminuir a 
progressão da doença, sem causar efeitos colaterais. São os agentes condroprotetores,.que têm sido usados com grande 
freqüência em doenças articulares degenerativas em cães, tais como: osteoartrite, osteocondrose, displasia coxo femoral, dentre 
outras (Moore, 1996; Case, 1999).

A incorporação de agentes condroprotetores na dieta (glicosamina e sulfato de condroitina), visa diminuir a degradação 
articular. Além disso, vários estudos reportam a necessidade de proteger as articulações antes de qualquer alteração.

Revisão de Literatura

A estrutura da articulação sinovial está representada na figura 1.

Anatomia Articular

A articulação sinovial é composta por superfícies 
ósseas cobertas por camada uniforme de cartilagem 
hialina, lubrificadas por um líquido sinovial viscoso, 
agrupadas e sustentadas pela cápsula articular, cuja parte 
externa é formada por tecido fibroso e a interna pela 
membrana sinovial (Anderson, 1999b).

A cartilagem articular é constituída por células 
chamadas condrócitos, que sintetizam e depositam, em 
torno de si, uma matriz que representa mais de 90% do 
volume total do tecido. A matriz cartilagínea é composta 
por uma densa malha de fibras colágenas do tipo II, 
embebidas numa solução de glicosaminoglicanos (GAGs) 
altamente concentrada. Este tecido auxilia no 
amortecimento de choques mecânicos entre as 
superfícies das extremidades ósseas, promovendo um 
deslizamento de pouca fricção entre as mesmas.

O líquido sinovial, presente entre as superfícies 
articulares, é um fluido produzido pelos sinoviócitos, que 
são células da membrana sinovial, e tem cvomo funções: 
nutrição das células da cartilagem, lubrificação da 
articulação e amortecimento de choques mecânicos 
(Anderson, 1999b).

O tecido conjuntivo da porção fibrosa da cápsula 
articular fornece à articulação resistência e estabilidade 
mecânica. A membrana sinovial, por sua vez, é um tecido 
altamente vascularizado.

Agentes Condroprotetores

Agentes condroprotetores são descritos como 
compostos que possuem as funções de:

• Estimular a capacidade de síntese do condrócito e do 
sinoviócito, produtos importantes na integridade da 
cartilagem hialina

• Diminuição na ação de enzimas que degradam a 
articulação

• Inibição da formação de fibrina e trombina no tecido 
periarticular

Os condroprotetores têm um efeito positivo na matriz 
da cavidade articular, aumentando a síntes de ácido 
hialurônico, inibindo as enzimas catabólicas e favorecendo 
a normalização da membrana sinovial e da matriz 
cartilaginosa (Lippiello et al., 1999).

A incorporação dos condroprotetores na dieta visa 
estimular a regeneração da cavidade articular, diminuir a 
velocidade de degeneração da cartilagem e, portanto, 
prevenir ou diminuir a velocidade de desenvolvimento de 
doenças articulares.

Esses agentes são utilizados com maior freqüência na 
dieta de cães das raças grandes e gigantes, cães com 
atividade física intensa e de idade avançada, entretanto, 
quanto mais cedo os condroprotetores forem adicionados 
à dieta, melhores as chances de evitar a degeneração da 
cartilagem.

Dentre os agentes condroprotetores mais utilizados 
em medicina veterinária estão o sulfato de condroitina e o 
sulfato de glicosamina.

Sulfato de Glicosamina

O sulfato de glicosamina é um açúcar aminado, 
sintetizado a partir de glicose e glutamina, utilizado como 
substrato na síntese de glicosaminoglicanos, pois estimula 
os condrócitos na síntese do sulfato de condroitina, 
proteoglicanos e colágeno (Davidson, 2000; Thatcher, 
2004).

Os condrócitos obtém glicosamina pré formada da 
circulação, dessa forma são necessários níveis adequados 
de glicosamina para a síntese de glicosaminoglicano na 
cartilagem (Thatcher, 2004).

Os glicosaminoglicanos são encontrados nas 
articulações, funcionando na absorção de choques. Com o 
avanço da idade e exercícios físicos ocorre a degradação 
das cartilagens resultando em perdas de 
glicosaminoglicanos, de forma que a suplementação com 
sulfato de glicosamina pode aumentar a produção de 
glicosaminoglicano, retardando a progressão da 
osteoartrite, pela estimulação da divisão dos condrócitos, 
e ainda, protegendo a matriz cartilaginosa da degradação 
(Davidson, 2000; Thatcher, 2004).

Estudos mostram que a administração de glicosamina 
pode normalizar o metabolismo da cartilagem e estimular 
a síntese de proteoglicanos. Em um estudo realizado por 
Bucci (1994), a glicosamina estimulou a síntese de 
glicosaminoglicanos, prostaglandinas e colágeno pelos 
condrócitos e fibroblastos, sugerindo que além de 
fornecer ‘matéria prima’ para a matriz cartilaginosa, pode 
estimular a síntese.

Sulfato de Condroitina

O sulfato de condroitina é um glicosaminoglicano 
monossulfatado de cadeia longa e principal componente da 
matriz cartilaginosa, formado por aminoaçúcares e ácido 
glicurônico (Borges et al., 2003; Thatcher, 2004). 

É importante para promover a retenção de água e a 
elasticidade da cartilagem, além de inibir radicais livres e 
enzimas que degradam a cartilagem (Anderson, 1999b; 
Thatcher, 2004). 

O sulfato de condroitina é abundante na cartilagem 
hialina de animais jovens. Com o avançar da idade, os 
condrócitos diminuem a secreção do mesmo e aumentam 
a produção de outros compostos como o queratan sulfato. 
Este composto está envolvido na iniciação e progressão de 
processos degenerativos na cartilagem (Anderson, 1999b).

Em estudos in vitro, observou-se que a suplementação 
com sulfato de condroitina inibe competitivamente a ação 
de metaloproteases na matriz cartilaginosa, diminuindo a 
degradação de colágeno e proteoglicanos, sendo efetivo na 
proteção das articulações do animal (Anderson, 1999b).

Cartilage stimulatory and antiproteolytic activity is present 
in sera of dogs treated with a chondroprotective agent. 
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