
Pioneiros na elaboração de soluções para o futuro

GRUPO INTRA DYSOVINOL
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Tratamento da 
disenteria suína.
Nova alternativa ao 
uso de antibióticos 
e sem intervalo de 
segurança.

Nome do medicamento veterinário: INTRA DYSOVINOL 499 mg/ml solução para administração na água de bebida para suínos. Titular 
da autorização de introdução no mercado: Intracare B.V., Voltaweg 4, 5466, AZ Veghel, Países Baixos. Composição qualitativa e 
quantitativa: Um ml de solução contém: Substância ativa: EDTA dissódico de zinco: 499 mg. Espécie(s)-alvo: Suínos (suínos de engorda). 
Indicações de utilização: Para o tratamento e metafilaxia da disenteria causada pela infeção por Brachyspira hyodysenteriae em suínos 
de engorda (25-125 kg). Posologia e via de administração: Para administração oral na água de bebida. Administrar 11,3 mg de EDTA 
dissódico de zinco por kg de peso corporal por dia, correspondente a 0,023 ml de medicamento veterinário por kg de peso corporal por dia, 
durante 6 dias consecutivos. Contra-indicações: Não administrar em casos de hipersensibilidade conhecida às substâncias ativas de algum 
dos excipientes. Reacções adversas: Desconhecidas. Advertências especiais: Nenhuma. Intervalo(s) de segurança: Zero días. Número 
da autorização de introdução no mercado: 1291/01/19RFVPT. Uso Veterinário. Medicamento veterinário sujeito a receita médico-
veterinária. Use os medicamentos de forma responsável. Leia sempre o folheto informativo do medicamento antes da sua utilização. 

INFORMAÇÕES DO PRODUTO INTRA DYSOVINOL

Controlo: intervalo entre 4 - 8, permanece o mesmo durante 
o período de tratamento

Intra Dysovinol: intervalo semelhante e mediana no início, 
sem intervalo após o dia 4

INTRA DYSOVINOL: EFICÁCIA COMPROVADA EM 
ESTUDOS DE CAMPO 
Estudos de campo realizados pelo Serviço Holandês de Saúde Animal em explorações 
com histórico de infecções por B.hyo compararam a eficácia do Intra Dysovinol no 
tratamento de suínos com disenteria suína clínica (confirmada por PCR) com grupos de 
controlo não tratados.

Resultados de PCR descritivos de amostras fecais (10log CFU / grama nas fezes)
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INTRA DYSOVINOL:  
O NOVO TRATAMENTO DE DISENTERIA DE 
SUÍNOS SEM ANTIBIÓTICOS 

  A disenteria suína causada por Brachyspira hyodysenteriae (B.hyo) 
continua a ser um desafio sério e emergente que afeta suínos de 
todas as idades. 

 Estima-se que custe à indústria mais de € 10 por porco devido a  
     ineficiências na conversão e custos de tratamento

  Há vários anos que não surgiam tratamentos novos, nem 
tratamentos veterinários não antimicrobianos 

 O Intra Dysovinol é um medicamento único e fornece aos  
     veterinários e produtores uma alternativa eficaz aos antibióticos  
     sem risco de ocorrência de resistências antimicrobianas

As infeções por B.hyo transmitem-se por via oral, com migração das bactérias para o intestino grosso, onde encontram as condições 
anaeróbicas ideais

O Intra Dysovinol é uma molécula de zinco com uma estrutura muito 
complexa em forma de “barco”. 

Esta molécula em forma de barco é essencial, pois funciona como um bloqueador 
das PMEs (Proteínas da Membrana Externa). Ao bloquear as PMEs, as bactérias 
não são capazes de se fixar às vilosidades das células epiteliais intestinais. 

COMO FUNCIONA O INTRA DYSOVINOL:

As bactérias B.hyo 
parecem usar 
as proteínas da 
membrana externa 
(PMEs) para se ligarem 
aos componentes da 
matriz extracelular 
(CME) da mucosa

Uma vez aderidas, as 
bactérias proliferam e 
colonizam, danificando 
a camada protetora 
da mucosa.

Estas também libertam 
hemolisinas tóxicas que 
degradam o epitélio e 
originam hemorragias.

A geometria química 
do Intra Dysovinol 
bloqueia a fixação 
da B.hyo, evitando 
a colonização e 
a libertação de 
hemolisinas

INTRA DYSOVINOL: EFICÁCIA VISÍVEL 
POR DENTRO E POR FORA
Os suínos infetados com B.hyo por ingestão oral e tratados com 
Intra Dysovinol aquando do aparecimento dos primeiros sinais 
clínicos, demonstraram uma clara melhoria clínica, quando 
comparados com grupos de controlo não tratados. Os suínos 
tratados não apresentaram lesões macroscópicas de colite 
após o tratamento, e evidenciaram uma redução acentuada de 
eliminação fecal.  

A recuperação do epitélio da mucosa dos suínos tratados foi 
evidente, comparando com os suínos não tratados (consultar a 
Figura 1).

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS
Contém um complexo de zinco orgânico único Sem risco de resistência a antibióticos

Novo tratamento altamente eficaz para a disenteria suína Uma nova alternativa aos antibióticos

Evita que as bactérias se fixem no epitélio do cólon Impede a colonização das criptas do cólon

Impede rapidamente a eliminação de B.hyo nas fezes Interrompe a progressão da doença; reduz a transmissão

Restaura a integridade da mucosa; reduz a inflamação Melhora as taxas de crescimento

Solução oral administrada na água de bebida De fácil dosagem e consumo por suínos doentes

Sem intervalo de segurança Sem problemas para suínos em fase de acabamento

Num estudo clínico de campo, realizado pelo Serviço Holandês de Saúde Animal, os suínos tratados com Intra Dysovinol são visivelmente mais 
saudáveis, mais pesados e não demonstram sinais clínicos, em comparação com os grupos de controlo não tratados.

Tratados com Intra DysovinolGrupos de controlo não tratados

A estrutura quelante única em forma de barco do 
Intra Dysovinol

INTRA DYSOVINOL  
MECANISMO DE ACÇÃO

Figura 1: Secção microscópica do epitélio da mucosa intestinal 
que mostra o efeito do tratamento com Intra Dysovinol (esquerda) 
na preservação e restabelecimento da integridade celular em suínos 
infetados com B.hyo. 
A. Exsudado com detritos, B. Mucosa com células epiteliais lesionadas

Tratados com  
Intra Dysovinol Controlos não tratados


