
Ativi
Multiplicar momentos 
inesquecíveis é o que 
move essa relação.
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Longevidade é uma conquista que precisa de cuidados. Viver mais ao lado dos 
Pets significa multiplicar momentos inesquecíveis que exigem mobilidade e, 
consequentemente, a saúde das articulações.

A perda da função das articulações ocorre como um processo associado ao 
envelhecimento, acometendo 80% dos cães acima de 8 anos, mas há estatísticas de 
que 20% dos cães acima de 1 ano apresentam osteoartrite.

Com consequente interferência na mobilidade e qualidade de vida dos Pets, a 
osteoartrite decorre do desequilíbrio no ciclo de síntese e renovação das estruturas 
articulares, gerando um processo degenerativo progressivo.
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Matriz cartilaginosa 
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proteoglicanos 
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A elasticidade e a resistência presentes 
nas articulações saudáveis dependem de 
um tecido cartilaginoso íntegro e rico em 
colágeno.

O colágeno tipo II é o mais importante 
do tecido cartilaginoso e sua integridade 
é severamente afetada no processo 
degenerativo da osteoartrite, pois o 
catabolismo progressivo e a destruição 
de suas moléculas desencadeiam uma 
sensibilização do sistema imune, que 
passa também a atacá-lo.



Ativi
Ativi é um suplemento palatável à base de UC-II® 
associado aos minerais cobre, manganês, selênio e zinco. 

UC-II® consiste em colágeno tipo II não desnaturado fabricado por processo 
patenteado, não enzimático, a baixas temperaturas para a obtenção de um colágeno 
puro, sem alteração molecular e com atividade biológica inalterada. 

UC-II® age dessensibilizando a resposta autoimune ao colágeno através de sua 
apresentação ao organismo em pequenas quantidades e pela via oral, induzindo o 
que é conhecido como tolerância oral. Essa tolerância induzida por UC-II® desarma o 
ataque do sistema imunológico ao colágeno articular.

Os benefícios de UC-II® foram avaliados em vários estudos conduzidos com cães 
portadores de osteoartrite. Um deles utilizou análise de placa de força terrestre para 
obtenção de dados quantitativos e objetivos em redução de dor e desconforto. Os  
animais suplementados apresentaram:

Referências: Gupta, et al. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 2012; 96:770-777.

Aumento de 25% no apoio do peso sobre o membro afetado.

Aumento de 72% na força aplicada sobre o membro afetado.

Redução de dor na manipulação do membro afetado em 87%.

Redução de claudicação após exercício em 90%.



Dor na manipulação do membro

Estudos comparativos conduzidos com UC-II® e a associação 
glucosamina e sulfato de condroitina demonstraram superioridade nos 
alívios dos sintomas da osteoartrite em até duas vezes para os animais 
suplementados com UC-II® em comparação ao grupo tratado com a 
associação.

• Ativi é palatável.
• Pode ser administrado a cães e a gatos 

na dose de um comprimido por dia, 
independente do peso corporal do 
animal.

• Recomenda-se a administração por um 
tempo mínimo de 60 dias.

• A administração de Ativi deve ser feita 
uma hora antes da alimentação do 
animal.

Referências:
De Parle, et al. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics.2005; 28:385-390.
D’Atilio et al. Toxicology Mechanisms and Methods. 2007; 17:189-196.
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Logo aos 60 dias de suplementação com 
UC-II®, os cães exibiram uma diminuição 
significativa na dor quando da manipulação 
do membro em comparação com a linha de 
base.
Gupta, et. al. J. Anim. Nutr. 2012;96:770-777

Logo aos 60 dias de suplementação com 
UC-II, os cães exibiram uma diminuição 
significativa na dor após o esforço físico em 
comparação com a linha de base.
Gupta, et. al. J. Anim. Nutr. 2012;96:770-777

*p<0.05 vs. baseline
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Para o tratamento dos quadros de osteoartrite, a suplementação 
com Ativi e Condromax Pet recebe o reforço da ação anti-
inflamatória dos produtos da linha Maxicam e da ação 
analgésica de Nulli, de acordo com o grau da doença e dos 
sintomas associados.
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(quando necessário)

Tratamento das osteoartrites 
em seus variados estágios
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Ativi

Em nova apresentação e mais palatável do que 
nunca, Condromax Pet deve ser administrado di-
retamente na boca do animal, uma vez ao dia, na 
dose de ½ comprimido para cada 10 kg de peso 
corporal, por um período mínimo de 30 dias ou a 
critério do médico veterinário.

Cada comprimido de Ativi contém 40 mg de UC-II® 
e a dosagem oral recomendada é de um comprimi-
do diariamente para qualquer peso corporal. Ativi 
é palatável e pode ser fornecido diretamente na 
boca do animal, uma hora antes da alimentação. 
Recomenda-se um período mínimo de administra-
ção de 60 dias.

Condromax® Pet



Ativi
+ Condromax Pet+ Maxicam Comprimidos + Nulli nas crises 

agudas de dor

Ativi+
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Nulli uso crônico

Osteoartrite
 Leve

Osteoartrite Moderada
Osteoartrite Severa

Anti-inflamatório não esteroidal à base de Meloxicam. Ad-
ministrar um comprimido de Maxicam 0,5 mg para cada 5 kg 
de peso corporal ou um comprimido de Maxicam 2,0 mg para 
cada 20 kg de peso corporal a cada 24 horas. No primeiro dia 
de tratamento deve ser administrado o dobro da dosagem. 
Para cães o tratamento pode ser realizado por 5 a 28 dias 
consecutivos e para gatos por até 4 dias consecutivos.

Maxicam

Analgésico opioide oral à base de 
Tramadol. 0,05 a 0,1 mL por kg de peso 
corporal.

Nulli
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