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Na continuação do artigo da edição ante-
rior, intitulado A importante tarefa de co-
nhecer, proteger e repor a flora intestinal, e de 
acordo com o tema desta edição, é impera-
tivo falar no papel de alguns componentes 
nutricionais chave, já largamente descritos, 
que interferem positivamente no tratamen-
to e controlo da leishmaniose canina.
Além de todas as valiosas terapêuticas mé-
dicas já amplamente conhecidas, escrevo-
-vos sobre os nucleótidos nutricionais e os 
Compostos Correlacionados de Hexoxe 
Ativa (AHCC – Active Hexose Correlated 
Compounds). Provavelmente, ainda não está 
muito familiarizado com esta descrição, con-
tudo, o produto comercialmente disponível, 
de nome Impromune®, ser-lhe-á familiar.
Os estudos que comprovam a eficácia terapêu-
tica comparativa entre a administração destes 
nucleótidos em combinação com os AHCC 
versus o alopurinol determinaram a sua eficácia. 
Possuem vantagens, uma vez que não promo-
vem o aparecimento de xantinúria ou urolitíase.
Este artigo não procura promover um produto 
em específico, mas, sim, explorar as caracterís-
ticas que o tornam eficaz, tendo sido estudadas, 
e que de outras formas integrativas (como é 
o caso da alimentação) podemos promover o 
mesmo efeito benéfico no sistema imunitário.
Os nucleótidos são moléculas de baixo peso 
molecular envolvidas no processo de formação 
de ADN e ARN e, portanto, elementos chave 
na replicação celular. Atuam também como 
fonte de energia (ATP e GTP), coenzimas 
(FAD, NAD e CoA) e reguladores fisiológicos 
(AMPc e GMPc). Os organismos possuem 
capacidade de síntese endógena (medula, 
fígado, intestino) dos mesmos, que, contudo, é 

reduzida e afetada em períodos de stresse e pa-
tologia (imunossupressão ou infeção). A outra 
fonte de nucleótidos provém da dieta; possuem 
capacidade de estimulação do desenvolvimento 
intestinal (em particular do intestino delgado), 
essencial para a imunocompetência. São, por 
este motivo, moléculas protetoras em quadros 
de diarreia, atuando positivamente no desen-
volvimento de Bifidubacterium e Lactobacillus.
Nos quadros de leishmaniose visceral, os 
dois trajetos intestinais mais afetados são 
o duodeno e o cólon.
Especificamente, os nucleótidos modulam a 
resposta imunitária por influência positiva do 
metabolismo lipídico, reparação, desenvol-
vimento e crescimento celular, que se reflete 
no aumento da imunidade celular e humoral. 
O mecanismo de aumento de imunidade 
celular e humoral não foi ainda esclarecido, 
apesar de registado. Sabe-se que a deficiência 
em nucleótidos diminui a capacidade fagocí-
tica dos macrófagos e diminui a produção e 
maturação de linfócitos. Auxiliam a ativação 
dos linfonodos via aumento da síntese de 
ácidos nucleicos. Pelas suas propriedades des-
critas, melhoram também a imunidade em 
pacientes em protocolo de quimioterapia.
Os nucleótidos estão presentes em alimentos 
de origem vegetal, de origem animal e em 
fontes proteicas de leveduras. A cevada, milho, 
aveia, farelo de soja, concentrado proteico de 
soja e soro desidratado, caseína, farinha de 
peixe e proteína plasmática são os ingredien-
tes sobre os quais há maior informação. O 
leite é fonte importante de nucleótidos, com 
exceção do leite de vaca, variando em função 
da espécie e fase de lactação. Nas primeiras 
duas semanas, a sua concentração é maior, 
diminuindo progressivamente. Também o ovo 
de galinha e as ovas de salmão possuem níveis 
elevados, em comparação com outras fontes.
Após ingestão destas fontes ocorre a hidrólise 
parcial no estômago pela ação das protéases 
e, posteriormente, pela ação das nucleares e 
fosfodiesterases pancreáticas até se formarem 
os nucleótidos e nucleosídeos. O duodeno 
possui maior capacidade absortiva e cerca 
de 90% destes é absorvido pelos enterócitos. 
Destes, 2% a 5% são retidos no intestino
delgado, fígado e tecido muscular esquelé-
tico. Os nucleótidos dietéticos aumentam 
a absorção intestinal de ferro, afetam as 
lipoproteínas e o metabolismo de ácidos
gordos de cadeia longa poli-insaturada, ten-
do efeito na mucosa intestinal e no fígado. 
Em suínos infetados com E. coli e alimenta-
dos com extrato de levedura natural como 
fonte de nucleótidos, ocorreu redução de 
diarreia, ganho de peso e conversão alimen-
tar. Em vacas, a suplementação melhorou os 
quadros intestinais e a qualidade do leite.
Os compostos AHCC consistem em extra-
tos de micélio dos cogumelos shiitake (Len-
tinula edodes), com capacidade de estimular 
o aumento de imunidade celular através da 
manutenção de níveis ótimos de atividade 
das células Natural Killer (NK), macrófa-

gos, linfócitos T, favorecendo a produção 
de citoquinas e aumento do número e ati-
vidade das células dendríticas. Os AHCC 
contêm aminoácidos, amido (e outros 
açúcares), lípidos, minerais, e são ricos em 
polissacarídeos alfa e beta-glucanos.
A regulação do mecanismo de recetores tipo 
Toll (TLR – Toll-like Receptors), envolvidos 
na resposta inata contra a leishmaniose cani-
na nos pacientes afetados, aparenta explicar a 
eficácia da administração oral da combi-
nação de nucleótidos e AHCC. Os TLR2 
diminuem de atividade nos pacientes que 
respondem de forma eficaz à terapêutica.
Além dos nucleótidos derivados de alimen-
tos e dos AHCC de origem fúngica, outros 
imunomoduladores, como é o caso do Ani-
drido Fosfolinoleato de Magnésio Amónio 
Proteico (P-MAPA – Proteic Magnesium 
Ammonium Phospholinoleate Anhydride), 
obtido pela fermentação de outro fungo 
(Aspergillus oryzae) e administrado via in-
tramuscular em pacientes com leishmanio-
se clínica, resultou em melhoria dos sinais 
e na redução da carga parasitária na pele.
O Aspergillus oryzae está presente no alimento 
miso amarelo ou vermelho, comum na cultura 
japonesa, confecionado a partir de uma mis-
tura de grãos cozidos misturados com cevada. 
Este alimento melhora a digestão, é rico em 
proteínas (e como tal, fonte de aminoácidos e 
nucleótidos), cálcio e vitaminas do Complexo 
B. A manutenção da saúde intestinal é fun-
damental para que o organismo preserve um 
estado hígido. Perante um quadro de leish-
maniose canina, é favorável estimular a imu-
nidade celular e humoral através do intestino, 
com o auxílio de uma dieta cuidadosamente 
prescrita e com objetivos específicos.
É necessário que este tipo de dieta seja equi-
librada e prescrita com o apoio de médicos 
veterinários que possuam conhecimento 
sobre as necessidades nutricionais de cada 
espécie e raça, ao mesmo tempo que co-
nheçam as particularidades dos processos 
patológicos para melhor determinar quais os 
ingredientes e percentagens necessários.
Espero que este texto tenha levantado algu-
mas questões sobre a nutrição dos nossos 
pacientes, em particular com leishmaniose 
canina, e curiosidade sobre este tema tão 
importante e atual. 
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MEDICINA INTEGRATIVA

Mi

Simparica 5 mg comprimidos mastigáveis para cães 1,3-2,5 kg 
Simparica 10 mg comprimidos mastigáveis para cães  > 2,5-5 kg 
Simparica 20 mg comprimidos mastigáveis para cães  > 5-10 kg 
Simparica 40 mg comprimidos mastigáveis para cães  > 10-20 kg 
Simparica 80 mg comprimidos mastigáveis para cães > 20-40 kg 
Simparica 120 mg comprimidos mastigáveis para cães > 40-60 kg
Indicações: Para o tratamento das infestações por carraças 
(Dermacentor reticulatus,  Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus e 
Rhipicephalus sanguineus). O medicamento veterinário tem 
atividade imediata e persistente de eliminação das carraças pelo 
menos até 5 semanas.Para o tratamento das infestações por pulgas 
(Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis). O medicamento 
veterinário tem atividade imediata e persistente de eliminação 
das pulgas, contra novas infestações pelo menos até 5 semanas. O 
medicamento veterinário pode ser usado como parte da estratégia 
de tratamento da dermatite alérgica à picada da pulga (DAPP).
Para o tratamento da sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei).Para o 
tratamento de infestações por ácaros auriculares (Otodectes cynotis).
Para o tratamento da demodicose (Demodex canis).As pulgas e as 
carraças devem estar fixas no hospedeiro e iniciar a alimentação 
de modo a serem expostas à substância ativa. Contraindicações 
Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância ativa 
ou a algum dos excipientes. Advertências especiais Os parasitas 
necessitam iniciar a alimentação no hospedeiro para ficarem 
expostos ao sarolaner; como tal, o risco de transmissão de doenças 
infecciosas transmitidas por parasitas não pode ser excluído. 
Precauções especiais para utilização em animais  Na ausência de 
dados disponíveis, o tratamento de cachorros com idade inferior 
a 8 semanas e/ou cães com peso inferior a 1,3 kg, deve basear-se 
numa avaliação benefício/risco realizada pelo médico veterinário 
responsável. Precauções especiais a adotar pela pessoa que 
administra o medicamento veterinário aos animais: Lavar as mãos 
após manusear o medicamento veterinário. A ingestão acidental 
do medicamento veterinário pode potencialmente causar efeitos 
adversos, tais como sinais neurológicos excitatórios transitórios. 
Para impedir que as crianças tenham acesso direto ao medicamento 
veterinário, só deve ser retirado um comprimido mastigável do blister 
de cada vez e apenas quando necessário. Após a administração, o 
blister deve ser imediatamente colocado na embalagem original e 
esta deve ser conservada fora da vista e do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente um médico 
e mostrar-lhe o folheto informativo ou o rótulo do medicamento 
veterinário. Reações adversas 

Em casos muito raros, podem ocorrer reações adversas associadas a 
efeitos gastrointestinais leves e transitórios como vómito e diarreia. 
Em casos muito raros, podem ocorrer distúrbios neurológicos 
transitórios como tremores, ataxia ou convulsões.  Estes sintomas 
resolvem-se normalmente sem tratamento.  Gestação e lactação 
A segurança do medicamento veterinário não foi determinada 
durante a gestação e a lactação ou em animais destinados a 
reprodutores. Os estudos de laboratório efetuados em ratos e 
coelhos não revelaram quaisquer efeitos teratogénicos. Administrar 
apenas em conformidade com a avaliação benefício/risco realizada 
pelo médico veterinário responsável. Interações Durante os ensaios 
clínicos de campo, não se observaram interações entre Simparica 
comprimidos mastigáveis para cães e medicamentos veterinários 
administrados por rotina. Em estudos laboratoriais de segurança, 
não se observaram interações quando sarolaner foi coadministrado 
com milbemicina  oxima, moxidectina e pamoato de pirantel.
(Nestes estudos a eficácia não foi investigada). O Sarolaner liga-se 
fortemente às proteínas plasmáticas e poderá competir com outros 
medicamentos  que se ligam fortemente às proteínas plasmáticas, 
tais como medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) 
e o derivado cumarínico varfarina. Posologia e via de administração 
Os comprimidos podem ser administrados com ou sem alimentos. 
O medicamento veterinário deve ser administrado na dose de 
2–4 mg /kg de peso corporal. Se o comprimido não é tomado 
voluntariamente pelo cão, pode também ser administrado com 
alimentos ou diretamente na boca. Os comprimidos não devem 
ser divididos. Esquema de tratamento:  Para um ótimo controlo 
das infestações por pulgas e carraças, o medicamento veterinário 
deve ser administrado a intervalos mensais e, com base na situação 
epidemiológica local, e prosseguir durante a época de pulgas e/ou 
carraças. Para o tratamento de infestações por ácaros auriculares 
(Otodectes cynotis) deve ser administrada uma única dose do 
medicamento veterinário. Recomenda-se uma consulta médico-
veterinária 30 dias após o tratamento, dado que alguns animais 
podem necessitar de uma segunda aplicação.Para o tratamento da 
sarna sarcóptica (provocada por Sarcoptes scabiei var. canis) deve 
ser administrada uma dose mensal em dois meses consecutivos. 
Para o tratamento da demodicose (causada por Demodex canis) 
a administração de uma dose mensal  durante três meses 
consecutivos é eficaz  e conduz a uma acentuada melhoria dos sinais 
clínicos. O tratamento deve ser mantido até que as raspagens de 
pele sejam negativas em pelo menos duas raspagens consecutivas 
com um intervalo de um mês. Como a demodicose é uma doença 

multifatorial, é também aconselhável, sempre que possível, tratar 
adequadamente qualquer doença subjacente. Sobredosagem  Num 
estudo de segurança, o medicamento veterinário foi administrado 
oralmente a cachorros  Beagle de 8 semanas, em 0, 1, 3 e 5 vezes 
a dose  máxima de exposição  de 4 mg/kg, por 10 vezes com 
intervalo de 28 dias entre cada uma. Nenhuns eventos adversos 
foram observados com a dose máxima de exposição  de 4 mg/kg. 
Nos grupos com sobredosagem foram observados em alguns animais 
sinais neurológicos auto limitantes transitórios: tremores ligeiros 
com 3 vezes a dose  máxima de exposição e convulsões com 5 vezes 
a dose  máxima  de exposição. Todos os cães recuperaram sem 
tratamento. O Sarolaner é bem tolerado em Collies com deficiente 
proteína 1 multiresistente  (MDR1 -/-), após a administração oral 
única de 5 vezes a dose recomendada. Não foram observados sinais 
clínicos relacionados com o tratamento. Grupo farmacoterapêutico: 
Ectoparasiticidas de uso sistémico. Código ATCvet: QP53BE03  
Propriedades farmacológicas: Sarolaner é ativo contra pulgas 
adultas (Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis) assim 
como contra diversas espécies de carraças tais como Dermacentor 
reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus 
sanguineus e ácaros Demodex canis, Otodectes cynotis e Sarcoptes 
scabiei. Para as pulgas, o início da eficácia ocorre dentro de 8 horas 
após fixação, no período de 28 dias após administração.  Para as 
carraças (I. ricinus), o início da eficácia ocorre dentro de 12 horas 
após fixação, no período de 28 dias após administração. As carraças 
que estejam no animal antes da administração são eliminadas 
em 24 horas.O medicamento veterinário elimina novas pulgas 
nos cães antes de conseguirem pôr ovos e assim contribui para o 
controlo ambiental das populações de pulgas nas áreas a que os 
cães têm acesso.Prazo de validade: 30 meses.  Este medicamento 
veterinário não necessita de quaisquer precauções especiais de 
conservação. Embalagem de blister com “foil” alumínio. Caixa de 
cartão contém 1 blister com 1, 3 ou 6 comprimidos. É possível que 
não sejam comercializadas todas as apresentações. O medicamento 
veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser 
eliminados de acordo com os requisitos nacionais.Titular AIM 
Zoetis Belgium SA 1348 Louvain-la-Neuve BÉLGICA  EU/2/15/191/001-
018   Cód.nacional 952/05-08-11-14/15CFVPT  em setembro 2015. 
Atualização em outubro 2017.


